
Kennisbijeenkomst Brandveiligheidsmanagement - Brafon 
Bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid binnen uw organisatie? En wilt u kennis 
opdoen die u direct kunt toepassen in de praktijk? Volg dan de digitale kennisbijeenkomst 
brandveiligheidsmanagement van Brafon op 20 mei aanstaande!  
 
Brandveiligheidsmanagement is voor Brafon dagelijks werk. Zij zijn voor elke 
gebouweigenaar én gebruiker het brandveiligheidsadviesbureau. Dankzij een breed portfolio 
aan brandveiligheidsdiensten kan Brafon u adviseren en ontzorgen wat betreft uw complete 
vastgoedbestand.  
 
Ook voor de leden van BVKZ kan Brafon veel interessante en leerzame zaken meegeven, 
ongeacht of u wel of niet de intentie heeft om met hen in een later stadium samen te 
werken. Juist in de zorg is (brand)veiligheid van groot belang, u werkt immers met 
kwetsbare mensen. 
 
Interessante onderwerpen  
Tijdens de kennisbijeenkomst wordt stilgestaan bij verschillende thema’s: 
 Bieden van bouwstenen en systematiek voor het opzetten van 

brandveiligheidsmanagement (hoe zorgt u dat u voldoet aan de (wettelijke) eisen; 
 Integreren van brandveiligheid binnen uw organisatie(model); 
 Financieel voorspelbaar maken van brandveiligheid en hoe dit tegen zo laag mogelijke 

kosten in te richten; 
 Uitleg over (juridische) aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden ten aanzien van 

brandveiligheid voor overheid, brandweer, eigenaar, huurder, verhuurder, gebruiker. 
 

Ervaringen uit de praktijk 
Brafon heeft al veel webinars en seminars door het hele land verzorgd en Brafon is 
gespecialiseerd in brandveiligheid in maatschappelijk vastgoed. Wij delen onze ervaringen 
graag met u. 
  
Stel uw vragen! 
Uw situatie is uniek en brandveiligheid is maatwerk. Wij kunnen ons voorstellen dat u na 
afloop de nodige vragen over uw eigen situatie heeft. Aansluitend aan de digitale 
kennisbijeenkomst is er een mogelijkheid om vragen te stellen die Brafon kan beantwoorden. 
Wilt u echter nog meer informatie, dan kan een medewerker van Brafon u op een later 
tijdstip nogmaals door de presentatie meenemen. 
 
Praktische informatie 
Datum:    dinsdag 20 mei 
Tijdstip:    10:00 uur 
Spreker:    Pieter van Hoorn 
Kosten:    gratis voor leden van BVKZ 
Aanmelden:    via het aanmeldformulier 
 

 

https://www.bvkz.nl/agenda/kennisbijeenkomst-brandveiligheidsmanagement-brafon-leden/

