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Een expert aan het woord

Even voorstellen: Gerrit Hagen, hoger (brand(brand-) veiligheidskundige, 63 jaar, geboren en getogen in
Harderwijk,
Harderwijk, al 45 jaar gelukkig getrouwd, gezegend met een dochter en twee zonen en trotse opa
van maar liefst 4 kleinkinderen. Met de nadruk op trots, bij het onderwerp kleinkinderen komen de
foto’s direct tevoorschijn.
“Bij je kleinkinderen besef je immers wat je gemist hebt bij je eigen kinderen toen je hard aan het
werk was.” Want hard werken heeft Gerrit heel zijn leven gedaan. “Mijn
Mijn werk is mijn hobby!
Daarnaast lees ik veel boeken, voornamelijk op het gebied van wetenschap en religie. Een uurtje
lezen voor het slapen gaan voorkomt dat ik niet ook nog eens ’s nachts aan het werk ben.”
Dus familie, lezen en werk. Hoe is de passie voor het vak brandveiligheid en het opleiden van
mensen in dit levensverhaal ontstaan? Gerrit was namelijk niet het jongetje dat op vierjarige leeftijd
al met een rood autootje in de weer was of stiekem oude kranten in de fik stak. “Natuurlijk heb ik
zoals bijna iedere man wel een natuurlijke drang om de barbecue of open haard aan te steken, maar
daar blijft het wel bij. Ik ben er eigenlijk ingerold. Destijds zat ik in militaire dienst op de afdeling
logistiek (Aan- en Afvoertroepen). Om de maand kwam er een verse lading dienstplichtigen in de
legerplaats. Ik speelde een rol bij het opleiden. Mijn baas ontmoette een collega die inmiddels uit
dienst was en commandant van de Philips
Philips brandweer was geworden. Hij zocht personeel waardoor
ik via via werd gevraagd voor het verzorgen van opleidingen voor de Philips brandweer. Ik regelde
daar opleidingen zoals brandwacht, hoofd brandwacht en brandmeester voor het eigen personeel.
De Philips brandweer was ontzettend groot, met maar liefst 100 beroepskrachten, 150 vrijwilligers
en 700 BHV’ers. Ter voorbereiding ben ik eerst 1,5 jaar naar de brandweer academie geweest. Een
jaar later ging ik de preventieve kant op en heb ik onder andere een intern branddetectiebedrijf
opgericht, we hebben destijds zeker 80.000 brandmelders geplaatst.”
De combinatie van brandveiligheidskundige en hoger
veiligheidskundige is redelijk uniek in Nederland.
Nederland Het
Veiligheidsinstituut van Amsterdam had daarom wel oren
naar de expertise van Gerrit, waarna Gerrit na 11 jaar een 11
maanden bij Philips, besloot dat het tijd was voor een nieuwe
uitdaging. “Als veiligheidskundige was ik adviseur op het
gebied van veiligheid. Bedrijven en scholen werden
gescreend waarna ik een advies uitbracht in de vorm van een
handeling of opleiding.” Helaas besloot het Veiligheidsinstituut van Amsterdam te fuseren waardoor het bedrijf de
wetenschappelijke (onderzoeks-) kant op ging en de huidige
werkzaamheden vervielen. “Samen met een directe collega
ben ik na het werk een pilsje gaan halen. Op de achterzijde
van een bierviltje hebben we een beknopt bedrijfsplan
opgezet waarmee we onze huidige werkzaamheden voor
onszelf konden voortzetten.’’ BBB (Bureau voor Bedrijfs- en
Brandveiligheid) was geboren.
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BBB liep storm en breidde zich uit tot een bedrijf met 95 werknemers werkzaam in de ambulante
veiligheidskunde, het detacheren van brandwachten, het verzorgen van BHV trainingen en
consultancy. “Na 10 jaar raakte mijn compagnon echter overbelast waardoor hij lichamelijke
klachten kreeg. Ik ben daarna verder gegaan onder de naam Copla. Met Copla ging het zeer goed,
ste
echter hield mijn lijf het op mijn 55 levensjaar ook voor gezien. Dit heeft geleid tot de verkoop van
een groot deel van Copla.” Maar Gerrit is naar eigen zeggen een zondagskind, hij werkt nu samen
met Rodego Technische opleidingen waardoor hij nog steeds actief bezig is met zijn passie
brandveiligheid. Ook Uneto-VNI maakt gebruik van de expertise van Gerrit nu de nieuwe norm 2535,
uitgave 2009 verschenen is.

Nieuwe norm 2535, uitgave 2009
De norm 2535 is in het leven geroepen omdat de technologie niet stil staat. Er zijn in de afgelopen
jaren veel nieuwe technieken op de markt verschenen, zoals afzuigsystemen, draadloze en
radiografische melders. De bijbehorende procedures en kwaliteitseisen van de installatie dienen
uiteraard toegelicht te worden. Naast deze punten zijn er ook evaluaties en nieuwe inzichten vanuit
de wet opgenomen in deze norm. Heeft de invoering van de nieuwe norm gevolgen voor de branche?
“De invoering van de norm heeft op dit moment nog geen gevolgen, er dient eerst nog een
aanpassing te komen in het Gebruiksbesluit.
ebruiksbesluit De gebruiksregels van gebouwen ten aanzien van
brandveiligheid zijn opgenomen in de wet, in het Gebruiksbesluit. De normen op het gebied van
branddetectie zijn ook opgenomen in dit Gebruiksbesluit, de norm 2535, uitgave 1996. De uitgave
van 2009 wordt pas ingevoerd als het Gebruiksbesluit is aangepast.” Welke gebruiksregels dienen
dan aangepast te worden? “De aanpassing heeft alles te maken met de regeling voor certificering.
Dient de installatie gecertificeerd te zijn of dient het bedrijf dat de installatie ontwerpt (het
branddetectiebedrijf) gecertificeerd te zijn? De inspectie instellingen willen uiteraard beide. Het is
nu zover dat de minister de knoop dient door te hakken, vermoedelijk zal de publicatie van de
nieuwe Regeling Brandmeldinstallaties in het eerste half jaar van 2010 plaatsvinden. Gelijktijdig
met het benoemen van de Regeling Brandmeldinstallaties in het Gebruikbesluit zal dus direct de
norm 2535 uitgave 2009 ingevoerd worden.”

Herhalingsplicht diploma
Het is nu zo dat er voor behaalde resultaten geen herhalingsplicht is ingesteld, eenmaal behaalde
diploma’s blijven altijd geldig. Met het oog op de vernieuwde technologie en kwaliteitseisen van
systemen is dit natuurlijk niet veilig. “Nee, het is zelfs levensgevaarlijk! Nog steeds overlijden er
circa 100 mensen per jaar door brand.
brand Als werkgever zijnde moet je zorgen voor de veiligheid van je
personeel, een beheerder zonder actuele kennis van de brandmeldinstallatie draagt natuurlijk niet
bij aan de veiligheid.” Ook de branddetectiebedrijven en Uneto-VNI delen deze mening. “De druk om
de vakkennis omtrent brandveiligheid bij te houden is gewoon te gering.
gering.” Zou het niet beter zijn om
een geldigheidsdatum aan diploma’s te verbinden net zoals bij STIPEL certificaten het geval is? “Ja,
dat zou uitermate zinvol zijn, wellicht wordt dit item ook opgenomen in de gebruiksregels.” zegt
Gerrit. “Brandveiligheid is nog steeds een ondergeschoven kindje, een brandalarm wordt gezien als
een dom ding dat op de meest onverwachte momenten begint te piepen. 60% van de installaties
wordt niet eens onderhouden. Maar stel je eens voor, er is brand, thuis of op kantoor. Als de
doorgaande entree zoals het trappenhuis of de lift onbereikbaar is, het gebruik van een lift is
overigens niet aan te raden tijdens brand, kun je dan door het raam naar buiten? Is er een brandtrap
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aanwezig? Zo ja, kun je de vluchtwegen nog wel vinden in het donker? Allemaal vragen waar men
niet bij stil staat. Brand? Dat gebeurt ons niet.” aldus Gerrit.

Brandveiligheid opleidingen
Je hebt eerder aangegeven dat je op het gebied van opleidingen voor brandveiligheid samenwerkt
met Rodego Technische opleidingen. “Ja, dit is een plezierige samenwerking waar diverse
expertises samenkomen. We bieden de volgende opleidingen aan tegen een zeer scherpe prijs:
Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties, Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties,
Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties, Beheerder Brandmeldinstallaties, Noodverlichtingsdeskundige en Projecteringsdeskundige Ontruimingsinstallaties. Ook geven we op iedere
brandveiligheid opleiding een diploma garantie.
garantie “Een mooie deal al zeg ik het zelf!”

Tips!
Kun je als afsluiting nog wat tips meegeven op het gebied van brandveiligheid thuis? “Ja zeker. Zet
apparatuur niet op stand-by, vooral grote plasma schermen niet. Ik adviseer om alle stekkers op
één schakelcontact te doen en deze ’s nachts uit te zetten, dit bespaart ook nog eens een hoop
stroom.
stroom Check je brandmelders eens per maand, wellicht moeten de batterijen vervangen worden?
Houd daarnaast de deuren tussen keuken, woonkamer, hal en slaapkamer gesloten. Dit werkt
brandvertragend.”
Bedankt Gerrit!

Kijk voor meer informatie, opleidingen en de voorwaarden voor brandveiligheid op www.rodego.nl.
Tekst: Paula van Diepen, fotografie: Winny van den Broek

