
CONVENANT BRANDVEILIGHEID IN DE ZORG

Samen brengen we de brandveiligheid 
in de zorg naar een hoger niveau

In 2016 hebben in de regio Amsterdam zorginstellingen, Brandweer Amsterdam Amstel-
land, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de gemeente Amsterdam het Convenant 
Brandveiligheid in de Zorg ondertekend. Het doel hiervan is om gezamenlijk verantwoor-
delijkheid te nemen voor het verbeteren van de brandveiligheid binnen zorginstellingen. In 
het kader van dit Convenant is het Amsterdam UMC, locatie VUmc het project Brandveilige 
Zorg gestart. Altavilla B.V. was betrokken bij dit project als brandveiligheidsadviseur.

We nemen je graag mee in de achtergrond van dit omvangrijke project. We hebben een aantal ex-
perts geïnterviewd, die ieder vanuit hun eigen rol en perspectief vertellen over het project. Vanuit 
de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied spraken we met Leeyanne Dobben, projectleider en met 
Edwin Speijk, Toezichthouder Bouw en Brandveilig gebruik. Vanuit het VUmc komen Jack Smit en 
Ronald Neutel aan het woord. Jack is als veiligheidskundige bij het project betrokken en Ronald is 
projectmanager.

Alle experts vertellen ieder over de uitvoering, samenwerking en successen met betrekking tot het 
gezamenlijk realiseren van dit project bij het VUmc. Deze gezamenlijke visie en inzet heeft de brand-
veiligheid in de zorg naar een hoger niveau gebracht.

MAARTEN DE GROOT:

“Dankzij een goede 
samenwerking ligt er 
nu een goed en robuust 
brandveiligheidsconcept”
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EXPERTS AAN HET WOORD

Successen maak je samen 



JACK SMIT | VEILIGHEIDSKUNDIGE VUmc

“Hoe verbeteren we  
brandveiligheid binnen een 

complexe organisatie als VUmc?”

Ten gevolge van een brand bij een GGZ-instelling met dodelijke slachtoffers, hebben in de 
regio Amsterdam de brandweer, zorginstellingen, omgevingsdienst en de gemeente een 
convenant opgesteld. Het doel is om gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen om  
de brandveiligheid binnen zorginstellingen in de regio Amsterdam te verbeteren. Het  
geïmplementeerde brandveiligheidsniveau wordt gekwalificeerd met een brons-, zilver-  
of gouderkenning. Het VUmc streeft ernaar om uiteindelijk brandveiligheid niveau goud 
te behalen. Jack Smit, veiligheidskundige van het VUmc, en Ronald Neutel, projectleider,  
hebben samen met Altavilla dit project in uitvoering gebracht. 

HET ZIEKENHUIS, 
EEN DYNAMISCHE OMGEVING
Jack, van oorsprong klinisch chemisch analist, 
heeft sinds 1974 in meerdere ziekenhuizen in 
Amsterdam gewerkt. Daarna heeft hij als veilig-
heidsdeskundige gewerkt bij o.a. het RIVM en de 
Arbodiensten van de UvA en VU. Zijn voorkeur 
gaat uit naar het werken in een groot ziekenhuis. 
“Het is de hectiek en de onvoorspelbaarheid 
die mij aanspreekt,” verklaart Jack. “Dit zorgt 
voor veel afwisseling, maakt het werk leuker 
en zorgt voor dynamiek”. In 2014 startte hij als  
gedetacheerde veiligheidskundige vanuit het VU 
bij het VUmc en hield hij zich met name bezig 
met brandveiligheid en arboveiligheid bij ver-
bouwingen, renovaties en nieuwbouw. Door de 
start van het project Brandveilige Zorg raakte hij 
hierbij nauw betrokken bij dit project.  

Jack vertelt: “De belangrijkste vraag was hoe we 
de brandveiligheid binnen een complexe orga-
nisatie als het VUmc konden verbeteren. Binnen 
het ziekenhuis hebben we te maken met veel 
verschillende functies, bouwdelen en een com-
plexe compartimentering. Watermist kwam toen 
als gelijkwaardige oplossing voor de complexe 
brandcompartimentering en het onderhoud 
hiervan. Hierna kwam Altavilla op ons pad, om 
ons op de juiste wijze te helpen met de imple-
mentatie hiervan”.

VAN ADVIES TOT UITVOERING
Altavilla heeft zowel een adviserende als een 
begeleidende rol gehad in het gehele traject. De 
eerste fase was erg intensief omdat er meerde-
re complexe zaken door elkaar liepen. Zoals het 
adviseren aan het VUmc-bestuur over de aan-
pak en inzet van een watermistinstallatie, van 
het aanbestedingstraject voor de installatie en 
de vergunningaanvragen voor legalisering van 
de gelijkwaardige brandveiligheidsoplossing. 
Jack: “Het project is opgesplitst in diverse fases 
binnen het ziekenhuisgebouw. Delen binnen 
het gebouw met een verhoogd risico, kregen 
voorrang in de implementatie van de watermis-
tinstallatie. Dit zijn de afdelingen in het gebouw 
waar patiënten verblijven zoals bijvoorbeeld 
de IC’s. Een van mijn functies hierin was het zo 
goed mogelijk bewaken van vluchtafstanden. 
Dit afstemmen met de betreffende zorgeenheid 
en in praktijk oefenen omdat we exact moeten 
weten hoeveel tijd medewerkers nodig hebben 
om patiënten in een ander brandveiliggebied te 
krijgen”.

EEN NETWERKSTELSEL VAN LEIDINGEN
Jack vertelt wat er tot nu is gerealiseerd: “De 
eerste zorgafdeling is voorzien van de water-
mistinstallatie. Het betreft een net verbouw-
de afdeling, de installatie kon nog worden  

meegenomen voordat de patiënten er kwamen. 
De organisatie om alle leidingen geïnstalleerd te 
krijgen en op een pompinstallatie aan te sluiten 
is een ingewikkelde infrastructurele klus. Bij de 
zorgeenheden die gaan volgen zijn we al voor-
bereidend werk aan het doen. De watermistin-
stallatie wordt deel voor deel geïmplementeerd 
en geactiveerd en in bedrijf gesteld”.

Jack bekommert zich, vanuit zijn veiligheids-
kundige rol, er ook om dat alle gebruikers van 
het gebouw goed op de hoogte zijn van de ont-
wikkelingen van deze installatie. “BHV moet 
hier goed van op de hoogte zijn. Zolang nog niet 
alle afdelingen in het gebouw zijn voorzien van 
de watermistinstallatie, moeten de BHV-verant-
woordelijken weten hoe te handelen bij cala-
miteiten”.

“Verwacht wordt dat het nog wel even zal du-
ren, alvorens het systeem in het gehele gebouw 
is geïnstalleerd” – stelt Jack. “We zijn vorig jaar 
begonnen met de installatie. Daar is een goede 
planning voor nodig. Wanneer er een afdeling 
wordt verbouwd, nemen we nu gelijktijdig de 
watermistinstallatie mee”. 

BETROKKEN GEDURENDE
HET GEHELE TRAJECT
“Altavilla heeft de vereiste kennis in huis en 
denken altijd mee. Er is een grote bereidheid 
om aan te pakken en tot de best passende op-
lossingen te komen. In een project zoals dit 
hebben we voor aardig wat complexe vraag-
stukken gestaan. Bij één van de bouwdelen 
hebben we momenteel een uitdaging met be-
trekking tot brandveiligheid, waarbij de wa-
termistinstallatie onvoldoende bluscapaciteit 
heeft. Middels CFD-simulaties heeft Altavilla 
ons vier oplossingen voorgelegd waarna uitein-
delijk de keuze is gevallen op een traditioneel 
sprinklersysteem. De snelheid en professionali-
teit waarmee zij werken onderscheidt Altavilla. 
Daarnaast vind ik het persoonlijke contact met 
alle collega’s fijn. Dit maakt het plezierig wer-
ken met Altavilla,” besluit Jack.



BRANDVEILIGHEID OP DE AGENDA
Edwin beschouwt dit laatste ook als één van de 
‘wins’ van het project: “We zijn nu meer in con-
tact met het VUmc, Altavilla en andere betrok-
ken partijen. Het VUmc is vrij snel na de eerste 
gesprekken aan de slag gegaan met de uitrol en 
uitvoering van het plan. Dit hebben zij heel goed 
gedaan. Voorheen liep ik door het gebouw en 
konden sommige vragen niet beantwoord wor-
den. Nu zitten we met verschillende disciplines 
aan tafel en is het inzichtelijk welke keuzes er 
gemaakt dienen te worden. Dit laat zien dat het 
thema brandveiligheid binnen de organisatie op 
de agenda staat”.

HET CONVENANT ALS GOEDE BASIS 
VOOR DE TOEKOMST
Het oorspronkelijke convenant liep van 2016 tot 
2019 en heeft ertoe geleid dat een nieuw conve-
nant is opgesteld, in een aangepaste vorm. Het 
eerste convenant was gericht op het behalen 
van een brons-, zilver- of goudkwalificatie. Ech-
ter is het wenselijk om brandveiligheid continu 
als verbeterpunt op de agenda te hebben staan. 
Leeyanne licht toe: “Een gebouw als een zieken-
huis verandert continu, doordat afdelingen ver-
huizen, het gebruik van een bouwdeel verandert 
of verbouwing plaatsvindt. Bij zulke veranderin-
gen dient brandveiligheid constant meegeno-
men te worden. Het nieuwe convenant is daarop 
ingericht, het verandert dus van een lineair naar 
een cyclisch proces. Zo wordt brandveiligheid 
meer als een standaardonderwerp geïntegreerd 
in plaats van dat je aan de minimale wettelijke 
eisen voldoet of dat er eenmalig naar een kwali-
ficatie wordt gewerkt”. 

 
 
“Daar komt ook bij kijken dat brandveiligheid 
verder gaat dan alleen de installatie in het pand. 
Het gaat ook over hoe mensen die het pand ge-
bruiken, zijn ingewerkt en getraind om te hande-
len bij brand. Het convenant heeft dus geleid tot 
een breder inzicht en een bredere aanpak”, sluit 
Leeyanne af.  

DESKUNDIG EN RECHTSTREEKSE LIJNEN
Zoals voor alle betrokken partijen, was ook voor 
Altavilla de uitvoering van het project Brand-
veilige Zorg voor het VUmc een nieuwe samen-
werkingsvorm. De ervaring die Altavilla al had  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bij andere ziekenhuizen en met instanties zoals 
gemeenten, brandweer en omgevingsdiensten, 
kwam in dit project goed van pas. Maarten de 
Groot was als brandveiligheidsadviseur geen 
onbekende voor Leeyanne en Edwin, zij hadden 
elkaar al in eerdere projecten ontmoet.

“De samenwerking met Altavilla hebben we als 
erg prettig ervaren”, vertelt Edwin. “Met name de 
rechtstreekse lijn met Maarten was van toege-
voegde waarde. Ook buiten bestuurlijke proces-
sen was het mogelijk om direct over de inhoud 
met hem te schakelen. Maarten dacht altijd 
proactief mee”. Leeyanne voegt toe: “Ik vond het 
vooral prettig dat heel duidelijk was welke rol 
iedereen had, Maarten voelt dat feilloos aan. In 
samenwerking met Altavilla en het VUmc heb-
ben we de afgelopen 3 jaar een goede basis ge-
legd voor de komende jaren”.

LEEYANNE DOBBEN | PROJECTLEIDER
EDWIN SPEIJK | TOEZICHTHOUDER BOUW EN BRANDVEILIG

OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED

“Belangrijk is dat het proces van 
brandveiligheid goed geborgd is in het 

beleid van een organisatie”
Vanuit het VUmc is een team van professionals aangesteld die het project Brandveiligheid 
in de Zorg uitvoert. Dit team bestaat uit Jack Smit (inmiddels gepensioneerd), veiligheids-
kundige van het VUmc, Ronald Neutel, projectleider en Maarten de Groot, brandveiligheids-
adviseur bij Altavilla. Namens het VUmc heeft dit team een actieve samenwerking opgezet 
met partijen zoals omgevingsdienst en de brandweer. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een 
advies en de uitrol van de implementatie van een hogedrukwatermistinstallatie binnen ver-
schillende, met name verpleegafdelingen van het VUmc. Het convenant en deze nieuwe sa-
menwerking kende hobbels en uitdagingen, maar heeft vooral ook geleid tot verbeteringen 
voor toekomstige brandveiligheidsprojecten.

NAUWE SAMENWERKING TUSSEN ALLE 
BETROKKEN PARTIJEN
Het doel van het convenant is om gezamenlijk 
verbetering aan te brengen in brandveiligheid. 
Leeyanne: “Belangrijk is dat het proces van 
brandveiligheid goed geborgd is in het beleid 
van een organisatie, ook op bestuurlijk niveau. 
Met die insteek is er een andere samenwerking 
ontstaan, waarin de brandweer bijvoorbeeld 
een adviesrol heeft ingenomen. Waar vóór het 
convenant partijen zoals gemeente, omgevings-
dienst, brandweer en zorginstellingen nog niet 
volledig op elkaar afgestemd waren, is dat van-
daag de dag wel het geval”.

VAN REGEL- NAAR RISICOGERICHT
“Er is een duidelijk verschil tussen de regulie-
re werkwijze met betrekking tot het monitoren 
van de brandveiligheid en de manier waarop 
dit in het convenant is vormgegeven”, vertelt 
Leeyanne. “De reguliere werkwijze is gericht op 
handhaving. Dit houdt in dat een Toezichthou-
der Bouw en Brandveilig gebruik, zoals Edwin, 
enkele keren per jaar het ziekenhuis bezoekt 
en een controle uitvoert op basis van een lijst 
met brandveiligheidspunten die een overzicht 
met verbeterpunten oplevert”. Edwin vult aan: 
“De reguliere werkwijze is gebaseerd op een ge-
bruiksvergunning per bouwdeel. Dit is dus regel-
gericht. Het convenant is juist risicogericht. Wan-

neer je risicogericht naar een pand kijkt dan gaat 
de aandacht direct naar de probleempunten en 
de bijbehorende risico’s. Hierdoor kan een veel 
realistischer beeld worden gevormd over de 
brandveiligheid van het ziekenhuis”.
Edwin: “Waar ik eerst op basis van een tekening 
door een ziekenhuis liep, beoordeel ik nu hoe 
een bouwdeel wordt gebruikt en wat daar de 
risico’s of probleempunten zijn. Nu kan ik beter 
en efficiënter een oordeel vormen over hoe de 
brandveiligheid van het een ziekenhuis ervoor 
staat”.

EÉN AANSPREEKPUNT 
In het kader van het project Brandveilige Zorg 
hebben Altavilla en het VUmc een plan van aan-
pak en strategie uitgewerkt met het voorstel 
hoe de brandveiligheid vanuit een risicogericht 
oogpunt verbetert zou kunnen worden. Dit plan 
is gepresenteerd bij Leeyanne en Edwin van de 
omgevingsdienst en vanaf dat moment is er een 
nauwe samenwerking ontstaan.

“Het VUmc en Altavilla namen hierin het voor-
touw. Hoewel het een complex proces was, merk-
te ik dat er steeds kortere lijnen ontstonden. 
Ook heeft het qua samenwerking en organisatie 
meerdere voordelen opgeleverd. Voorheen was 
het moeilijk om één aanspreekpunt te hebben, 
dat is nu wel gelukt”, aldus Leeyanne. 



RONALD NEUTEL | PROJECTMANAGER

“Als we een verbeterde brandveiligheid 
kunnen realiseren, dan hebben we 

een robuust ziekenhuis staan”

Ronald is geen onbekende bij het VUmc, hij heeft hier eerder meegewerkt aan een project. 
Hij is de spin in het web binnen complexe huisvestingsvraagstukken bij ziekenhuizen. Hij 
zorgt ervoor dat alle ballen in de lucht worden gehouden, dat het gezamenlijke doel niet uit 
het oog wordt verloren en dat deadlines tijdig worden gehaald. Vanuit zijn rol als project-
manager is hij onafhankelijk van de inhoud, “Het is ideaal dat ik veel ervaring met zieken-
huizen heb”, licht Ronald toe. Kortom: Hij zorgt ervoor dat het project op koers blijft.

Toen Ronald werd gevraagd voor het project ‘Brandveilige Zorg’ was dit niet direct een voor 
de hand liggend project voor hem, omdat hij geen brandveiligheidsspecialist is. “Dat maakt 
dit project echter niet minder interessant. Ik verzamel de juiste specialisten om mij heen 
om het project te kunnen uitvoeren”, aldus Ronald. Zo werden Jack Smit, veiligheidskundige 
bij het VUmc en Maarten de Groot, brandveiligheidsadviseur van Altavilla B.V. onderdeel van 
het team. 

ALLE GEBOUWEN BRANDVEILIG
Het VUmc geeft veel vrijheid om zelfstandig ad-
viesteams samen te stellen voor projecten. Daar-
door is er door de jaren heen vanuit diverse vi-
sies, in en aan de gebouwen van het ziekenhuis 
gewerkt. Zo ook met brandveiligheidsoplossin-
gen, die variëren door het hele ziekenhuiscom-
plex. Dat maakt de aanpak complex. “Een aantal 
jaren geleden heeft de afdeling huisvesting be-
sloten om de brandveiligheid van alle gebouwen 
middels een integrale aanpak te verbeteren. Op 
dat moment is ons projectteam gevormd en zijn 
we aan de slag gegaan met een goed plan van 
aanpak voor de kliniek waar de verpleegbedden 
zijn gehuisvest. Voorafgaand aan het project was 
er al voor gekozen het kliniekgebouw te bevei-
ligen met een hogedrukwatermistsysteem. Daar 
hebben wij vervolgens vorm aan gegeven. Daar-
naast fungeerden wij ook als een soort jury om 
andere lopende projecten binnen het ziekenhuis 
te beoordelen op een goede integrale brandvei-
ligheid”.  

Naast een project voor de kliniek is er ook een 
project voor het polikliniekgebouw gestart. “Er is 
sprake van een brandveiligheidsuitdaging in dit 

gebouw vanwege de aanwezige atria en vides. 
We hebben een jaar lang zorgvuldig gewerkt aan 
het opbouwen van een dossier, dat uiteindelijk 
geleid heeft tot een adviesnotitie. Er was geen 
enkele ruimte meer om te dwalen op dit onder-
werp. Het advies was het installeren van een 
sprinklersysteem”, licht Ronald toe. “Dit is een 
mooi resultaat van onze samenwerking”.

TEAMSYNERGIE VOOR EEN GEZAMEN-
LIJK RESULTAAT
Vanuit het programma ‘Brandveilige Zorg’ wordt 
gestuurd op het realiseren van een integrale 
brandveiligheidsaanpak voor alle lopende pro-
jecten binnen het ziekenhuis. De focus van het 
projectteam lag voornamelijk bij het verbeteren 
van de brandveiligheid van de kliniek, middels 
planvorming, het aanvragen van de omgevings-
vergunning en installatie van een hogedrukwa-
termistsysteem. Daarnaast is er voor de poli-
kliniek een brandveiligheidsstudie gedaan. Een 
sprinklersysteem bleek voor dit gebouw de bes-
te oplossing te zijn. De uitwerking van dit project 
is onlangs gestart. De aanbesteding en uiteinde-
lijke realisatie volgen.

Ronald: “In beide projecten trekken Maarten en 
ik samen op. Maartens expertise ligt op het ge-
bied van brandveiligheid. Ik hou het overzicht, 
bewaak de planning en kijk kritisch mee. Daarbij 
let ik er ook op dat het project uitvoerbaar blijft 
voor het VUmc. Ik zorg ervoor dat ieders werk 
goed gefaciliteerd wordt en dat alle betrokkenen 
graag blijven meewerken aan het project. Ik hou 
ook altijd in het oog dat de klant (vertegenwoor-
digd door Jack) niet overvraagd wordt”, vertelt 
Ronald. 

BRANDVEILIGHEID REALISTISCH NAAR 
EEN HOGER PLAN
Bij branden en rampen in Nederland loopt het 
vaak goed af, maar er is ook een aantal bran-
den verworden tot nationale littekens, zoals de 
Schipholbrand, de brand in de OK’s van het zie-
kenhuis in Almelo en die in Café ´t Hemeltje. “Ik 
vind dat iedereen zich bewust moet zijn van de 
risico’s van brand in een groot ziekenhuis als het 
VUmc. De drive om met de brandveiligheidsspe-
cialisten van Altavilla een verbeterde en veiligere 
situatie voor het VUmc te realiseren vind ik heel 

mooi. Ik voel me betrokken bij deze doelstelling. 
Als we met elkaar een verbeterde brandveilig-
heid kunnen realiseren, dan hebben we een ro-
buust ziekenhuis staan”, vertelt Ronald. 

MET ENTHOUSIASME SAMENWERKEN
Door het convenant ‘Brandveiligheid in de Zorg’ 
konden in gesprek met de omgevingsdienst en 
brandweer logische keuzes worden gemaakt en 
werd er een betere doorlooptijd in het verkrij-
gen van vergunningen afgesproken. Het ‘door de 
ambtelijke molen’ krijgen van de vergunningen 
duurde echter maanden. Samen met Leeyanne 
Dobben van de Omgevingsdienst Noordzeeka-
naalgebied hebben we bereikt dat de vergunnin-
gen nu sneller binnenkomen.

“Over de samenwerking met Altavilla ben ik sim-
pelweg heel enthousiast. Ik ben erg enthousiast 
over de inzet van Maarten. Niks is teveel ge-
vraagd. Ik kan altijd bellen en ze leveren op tijd. 
Wat mij bij Maarten opvalt is zijn grote vakkennis 
en passie voor zijn vak. Daar heb ik al veel van 
geleerd”.




