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Na een Brandschade… 
 

Uit onderzoek van verzekeraars blijkt dat maar 

liefst 65% (!) van de bedrijven binnen 1 jaar na 

een grote brandschade het faillissement moet 

aanvragen. 

 
De overheid, maar ook verzekeraars, stellen 

steeds hogere eisen aan het onderhoud en 

het beheer van brandmeldinstallaties. 

De betrouwbaarheid van deze installaties 

valt en staat bij het beheer en onderhoud. 

 
Een brandmeldinstallatie heeft tot doel een 

beginnende brand zo vroeg te ontdekken dat 

het bestrijden ervan tijdig kan plaatsvinden. 

En: dat maatregelen kunnen worden getroffen  

om mens en omgeving veilig te stellen. 

Goed beheer en adequaat onderhoud kunnen 

het aantal onechte  en ongewenste meldingen  

en ook het aantal storingen sterk terugdringen. 

Deze meldingen en storingen worden vaak niet 

door de techniek van de brandmeldinstallatie 

veroorzaakt, maar door gebrekkig beheer en 

onderhoud. 

Verplichting 
 
In de norm NEN 2654 zijn de eisen vastgelegd die 

gesteld worden aan een goed beheer, controle en 

onderhoud van brandmeldinstallaties. De norm NEN 

2654 vertrouwt de taken en verantwoordelijkheden 

die hiermee samenhangen toe aan een zogenaamde 

Beheerder Brandmeldinstallaties. 

 
Deze persoon voert het dagelijks beheer over de 

installatie en is tevens de contactpersoon voor de 

instanties die met het functioneren van de brand- 

meldinstallatie  en  de alarmorganisatie te maken 

hebben. Gebruikers van een brandmeldinstallatie 

met een doormelding naar de brandweer worden 

meestal verplicht tot het onderhouden van de 

brandmeldinstallatie volgens NEN 2654. 

 
De verplichting hiervoor ligt vast in de 

bouwverordening of de gebruiksvergunning. 

Ook door verzekeraars kan het aanstellen van een 

beheerder worden verplicht. Dit alles houdt in dat 

er in de organisatie minstens één Beheerder Brand- 

meldinstallaties  aanwezig moet zijn. Die draagt in 

belangrijke mate bij aan de brandveiligheid. 



 

 

Interactieve Training Beheerder Brandmeldinstallaties 
 

 
 

 Risk Management Control heeft een interactieve training ontwikkeld voor de taken van de 

Beheerder Brandmeldinstallaties. 
 
 

Wat houdt  de training in? 
De training behandelt alle relevante onderwerpen. 

Daarnaast wordt op interactieve wijze invulling 

gegeven aan de praktische kant van het onderwerp. 

Met behulp van simulaties wordt de cursist al 

handelend wegwijs gemaakt in de taken en hande- 

lingen van de functie en worden vaardigheden 

ontwikkeld voor de dagelijkse praktijk. 

 

Voor wie is de training bedoeld? 
De training is bedoeld voor medewerkers  die te 

maken hebben met het bedienen en het technisch 

beheer van een brandmeldinstallatie. 

 

Duur van de training 
De training wordt in twee dagen gegeven: twee 

dagdelen zelfstudie en twee dagdelen 

theoriebespreking, praktijkoefeningen en examen. 

 

Resultaat van de training 
Na het volgen van deze training beschikt de cursist 

over alle noodzakelijke theoretische, maar vooral ook 

praktische kennis om te kunnen worden aangesteld  

als beheerder brandmeldinstallaties, zoals vastgelegd 

in de norm NEN 2654. 

 

Examen en certificaat 
De training wordt afgesloten met een examen. Dit 

examen, afgenomen onder toezicht van het 

Nederlands Instituut voor bedrijfshulpverlening 

(NIBHV), toetst de kennis van de norm en van de 

functie van beheerder. Voorstudie van het lesboek is 

noodzakelijk.  Wie slaagt voor het examen ontvangt  

het certificaat Beheerder Brandmeldinstallaties. 

Dit certificaat garandeert dat de basistaken van de 

beheerder zijn zeker gesteld. 
 

Documentatie 
Voorafgaand aan de cursus ontvangt de cursist het 

lesboek Beheerder Brandmeldinstallaties van het 

NIBHV. Na afloop van de cursus ontvangt de 

deelnemer  een USB memory stick met aanvullende 

cursusmaterialen zoals een beschrijving van relevante 

NEN normen, presentaties, formulieren en 

achtergrond informatie. 

 

 

Bent u geïnteresseerd? 
Bent u geïnteresseerd kijk dan voor de 

beschikbaarheid en locaties bij u in de buurt 

op de website 

www.continuiteitsbeheer.nl. 

Of: bel Risk Management Control 

088-762 00 00. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Risk Management Control bv 

Risk Management Control is een zakelijke dienstverlener op het gebied van veiligheid, 

risicobeheer, bedrijfshulpverlening en facility  

 

 


