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Drie Brabantse veiligheidsregio’s 
bundelen de krachten en werken 
samen met omgevingsdiensten 
en waterschappen aan het 
verhogen van de veiligheid bij 
risicorelevante bedrijven. 

Door het delen van kennis, te bouwen 
aan een gezamenlijk netwerk en door 
bedrijven te adviseren en faciliteren. 
Zo worden risico’s gezamenlijk in 
kaart gebracht en voorkomen.

Klik op de + voor de belangrijkste 
resultaten van de afgelopen jaren 
per regio.

2021

Bedrijven leren met 
en van elkaar op 
bijeenkomsten en 

seminars

Belangrijkste resultaten samenwerking Brabantse regio’sOnze drie pijlers:

+

+

+

Onderwijs en 
bedrijven ontwikkelen 

prototypes gericht 
op het verhogen van 
veiligheidsbewustzijn

Goede resultaten 
door begrip te 

hebben voor elkaars 
standpunten

Samen met bedrijven 
zijn nieuwe tools voor 

het registreren van 
gevaarlijke stoffen 

ontwikkeld 

Provinciebreed 
georganiseerde opleidingen

 en trainingen over 
Risicogericht 

toezicht 

±250
RISICORELEVANTE 

BEDRIJVEN

Veiligheidsnetwerk opbouwen van en  
voor bedrijven

Wereld van bedrijfsleven en wereld van  
overheid met elkaar verbinden

Goede afstemming en samenwerking tussen 
verschillende overheden realiseren 3

21
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Methodiek ‘Risicogerichtheid’ 
ontwikkeld.

Contactgegevens  
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

 info@brandweermwb.nl
 088 2250 100
 www.vrmwb.nl

Risicogerichtheid

Twee tools ontwikkeld die bedrijven 
hebben geïmplementeerd:
- één tool voor vroegtijdige 

alarmering van de omgeving 
bij risicoveroorzakers;

- één tool voor stoffenregistratie, 
waardoor accurate 

informatie snel beschikbaar 
is tijdens een incident.

Symposium georganiseerd over 
het nut van brandcompartimentering 

in samenwerking met 
de VNO-NCW. 
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Organiseren van netwerkbijeenkomsten, 
zodat bedrijven elkaar ontmoeten en 

ervaringen uitwisselen over veiligheids-
bewustzijn en het beheersen van risico’s 

op de werkvloer.

Samen met 16 bedrijven met een 
ammoniakkoelinstallatie verbeter-
plannen opgesteld na een intake, 
een beoordeling van het noodplan 

en een medewerkersenquête.

Bedrijven hebben één 
vast aanspreekpunt 
vanuit de brandweer.

Methodiek ‘Geen nood bij damp’ 
ontwikkeld om noodscenario’s 
binnen bedrijven te oefenen bij 

het vrijkomen van giftige/ 
gevaarlijke dampen.

Geen nood bij damp

Contactgegevens  
Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 risicobeheersing@brwbn.nl 
 088 0208 103 
 www.vrbn.nl
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Twee pilots gestart samen met de 
gemeente Helmond, Omgevingsdienst 
Zuidoost Brabant, Waterschap Aa en 
Maas, en Stichting bedrijventerreinen 
Helmond om de informatievoorziening 

naar hulpdiensten en de omgeving 
te verbeteren.

VRBZO is een onderzoek gestart 
naar de invloed van een netwerk 

om gedragsverandering bij risico-
relevante bedrijven in de regio te 

bewerkstelligen.

Contactgegevens 
Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

 omgevingsadvisering@vrbzo.nl
 040 2203 203 
 www.vrbzo.nl

Integrale risicogerichte audits 
uitgevoerd bij 20 bedrijven


