
 

 

 

IFE Nederland, jaarverslag 2014-2015 en vooruitblik 2015-2016 

 

Voor de vereniging was 2014 een tussenjaar, met weinig activiteiten, en voor het bestuur een jaar 

van bezinning op de toekomst.  In dit jaarverslag en vooruitblik geven we een analyse van de van de 

vereniging, haar positie en de door het bestuur geplande activiteiten voor de komende periode. 

De Vereniging, doelstelling 

Het statutair omschreven doel van de vereniging IFE-Nederland is: 

 het bevorderen en verbeteren van de toegepaste wetenschap, de kennis en de praktijk van 
brandpreventie, brandbestrijding en Fire Safety Engineering;  

 het stimuleren van ideeën die nuttig zijn in verband met of met betrekking tot deze 
toegepaste wetenschap, kennis en praktijk onder de leden en de samenleving in het 
algemeen;  

 het bevorderen, stimuleren en in stand houden van een kennisnetwerk van professionals op 
het gebied van Fire Safety Engineering, zonder politieke of commerciële belangen, en;  

 het verstrekken en bijhouden van persoonskwalificaties aan haar leden.  
 

De staat van de vereniging 

Het ledenbestand is stabiel en de financiële positie van de vereniging is gezond. We zijn een relatief 

kleine en jonge vereniging met ongeveer 60 leden, we bestaan ruim 5 jaar. De vereniging heeft 

goede verbindingen met de moederorganisatie IFE, met  meer dan 10.000 leden wereldwijd een 

goede basis. 

In Nederland zoeken en vinden we de verbinding met zusterverenigingen, zoals de NVVK 

(Veiligheidskundigen) en het KIVI (Ingenieurs). Verder vinden we verbinding met andere organisaties 

in ons vakgebied zoals Brandweer.nl, de VBV (Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers) en de NVOB 

(Bedrijfsleven). 

De leden ontvangen periodiek het vernieuwde IFE magazine, met daarin vakgerichte informatie, die 

ook door anderen in het werkveld wordt opgepikt. 

De leden 

Een analyse van het ledenbestand leert dat er, afgeleid naar behoefte, in hoofdzaak twee typen 

leden te onderscheiden zijn 

 Leden die zoeken naar kwalificatie en beroepscode, die hun vakmanschap aantoonbaar 

willen maken middels erkenning door en aansluiting bij een beroepsvereniging. 

 Leden die zoeken naar informatie, activiteiten en netwerken. 

Voor de eerste groep wordt met succes gebruik gemaakt van de unieke kwalificatiestructuur van de 

IFE: leden kunnen op basis van hun eerder verworden kwalificaties en competenties hun profiel laten 

beoordelen door een onafhankelijk panel bij IFE-UK. Dit panel beoordeelt aanvragen vanuit alle 

internationale branches. Gekwalificeerde leden zijn gerechtigd een beschermde titel te voeren, mits 

zij de beroepscode aanvaarden en daarnaar handelen.  



 

Voor de tweede doelgroep is o.a. het IFE magazine beschikbaar, waaraan inmiddels ook door onze 

leden inhoudelijk wordt bijgedragen. Er is een website van IFE Nederland met hoofdzakelijk 

verenigingsberichten, en de vernieuwde website van IFE-UK met special interest groups. Verder is er 

eens per jaar een zeer informatief en betaalbaar internationaal congres. 

De belangstelling van Nederlandse leden voor de internationale activiteiten is op dit moment 

beperkt. 

Het bestuur van IFE Nederland heeft in de eerste jaren na de oprichting zeer actief gewerkt aan de 

organisatie van congressen en netwerkactiviteiten. In 2013 is besloten om als bestuur faciliterend op 

te treden en de leden te activeren om zelf netwerkactiviteiten op te pakken. We constateren dat de 

respons hierop uiterst beperkt is.  

De omgeving 

In Nederland zijn slechts een beperkt aantal opgeleide en gediplomeerde Fire Engineers actief. 

Daarnaast zijn een groot aantal mensen actief in het werkveld die een samenstel van opleidingen en 

cursussen hebben gevolgd en deels autodidact zijn. Deels zijn deze door de IFE gekwalificeerd. 

Het brandweerwerk wordt in Nederland (nog) niet als Fire Engineering gezien. De tendens om 

risicogericht (in plaats van regelgericht) naar brandveiligheid te kijken zal leiden tot een behoefte aan 

kennis en kwalificatie, en het besef dat veel van het risicogerichte denken en werken feitelijk Fire 

Safety Engineering is. 

De wetgever weet nog niet goed hoe om te gaan met risicogericht benaderen van brandveiligheid. 

Door het ontbreken van kennis van Fire Safety Engineering wordt (vooral incident gestuurd) soms 

toch weer terug gegrepen naar meer regels.  

Brandveiligheid is in de uitvoering vaak een sluitpost, gebouweigenaren nemen de “binnenbocht” 

omdat zij brandveiligheid als duur ervaren. In het werkveld wordt die spanning ervaren, en bestaat 

het risico dat ongewenst wordt meegewerkt aan kostenbesparingen zonder oog te hebben voor de 

samenhang en de grenzen van acceptabele brandveiligheid. 

De kansen en uitdagingen 

Het regelgericht werken doet geen recht aan de complexiteit van ons vakgebied, dit besef zal 

groeien, daardoor zal ook de behoefte aan vakmanschap en kwalificatie groeien. IFE Nederland heeft 

de kwalificatiestructuur beschikbaar om hierin te voorzien. 

Een complex vakgebied vraagt om en heldere positie van de Fire Engineers, zij moeten zich kunnen 

laten bijstaan door collega’s en zich gesteund weten door een beroepscode als zij grenzen stellen aan 

wat zij een acceptabel risico achten. IFE Nederland beschikt over een beroepscode en een 

werkmethode voor collegiale review. 

In de maatschappij liggen een aantal actuele vraagstukken die een raakvlak hebben met Fire 

Engineering. Er bestaat behoefte aan inhoudelijke input. Individuele leden verzorgen deze nu al op 

persoonlijke titel, in specifieke situaties, ten behoeve van burgers, ondernemers, overheden of 

belangenorganisaties. Voor een aantal algemene vraagstukken kan IFE Nederland gevraagd of 

ongevraagd technische inhoud aanleveren, om zo de ontwikkeling van Fire Safety Engineering te 

bevorderen. 

  



 

Vooruitblik 

In de periode 2015- 2016 wil het bestuur van IFE Nederland actief gaan werken aan de organisatie 

van activiteiten voor de leden. Onder meer door de organisatie van de International General 

Assembly van de IFE 2016, maar ook door het organiseren van informatieve bijeenkomsten voor de 

leden. 

Het bestuur wil de samenwerking ven de zusterverenigingen NVVK en KIVI intensiveren, 

verkennende gesprekken hebben plaatsgevonden. Daartoe zal in 2015 gestreefd worden naar een 

convenant met de NVVK waarin afspraken gemaakt worden over wederzijdse dienstverlening t.b.v. 

de leden. 

De voordelen van de kwalificatiestructuur van de IFE en het belang van de beroepscode zullen actief 

worden uitgedragen, om bewustwording te creëren voor de noodzaak van het inzetten van 

professionals bij het oplossen van complexe vraagstukken. 

Het bestuur zal actief informatie verstrekken aan relevante partijen in de samenleving, daar waar dit 

een bijdrage levert aan de statutaire doelen van de vereniging. 
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