
In het westelijk havengebied van Amsterdam ligt het bedrijfscomplex van AEB. Dit 
grondstoffen- en energiebedrijf werkt continu aan vernieuwing van zijn bedrijfsprocessen. 
Ook op veiligheidsgebied. Zo gaf het bedrijf recent zijn SIE-team (Snelle Interventie 
Eenheid) een upgrade via de First Responder bedrijfsnoodorganisatie systematiek. Op 
22 december overhandigde NIBHV-directeur Koos Pulleman de eerste certificaten aan de 
incidentbestrijdingsspecialisten van AEB.

‘Afvalverwerker’ dekt eigenlijk de lading niet van 
het bijzondere karakter van de Amsterdamse 
milieugigant. Zeker, de basis van de processen 
bij het bedrijf aan de Australiëhavenweg 
wordt gevormd door de dagelijkse aanvoer en 
verbranding van duizenden tonnen afval waarbij 
met het verbranden energie wordt opgewekt. 
Uit de restanten worden daarnaast tal van 
grondstoffen teruggewonnen voor duurzaam 
hergebruik. Onder andere metalen zoals ijzer en 
koper, en bodemas uit de verbrandingsinstallatie 
die wordt verwerkt in beton en asfalt voor 

De incidentbestrijdings-
specialisten van AEB
“We moeten voor elkaar zorgen als het misgaat”

nieuwe gebouwen en wegen. De proceswarmte 
levert energie in de vorm van elektriciteit voor 
320.000 woningen en warmte voor ruim 22.000 
huishoudens en bedrijven in Amsterdam en 
omstreken. Kortom: het hoofdstedelijk afval 
wordt omgezet in nuttige producten voor de 
samenleving.

Officieel moment
Bij AEB werken circa 400 medewerkers. 
Die moeten voor hun persoonlijke veiligheid 
kunnen vertrouwen op een deskundige en goed 

AEB Amsterdam produceert nuttige 
grondstoffen en energie.
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toegeruste bedrijfsnoodorganisatie (BNO). 
Want in de complexe gebouwen en installaties 
liggen risico’s overal op de loer. Er zijn grote 
hoogteverschillen, besloten ruimten, grote 
mechanische installaties met lopende banden 
en er rijden dag en nacht zware afvaltrucks over 
het terrein om hun lading te lossen. Bovendien 
worden in het bedrijf via een aparte proceslijn 
gevaarlijke stoffen opgeslagen en verwerkt. Sinds 
AEB in 2015 dit specialisme erbij kreeg, valt de 
onderneming ook onder de Brzo-regelgeving. 
Arbeidsveiligheid en procesveiligheid worden 
primair afgedekt door preventieve voorzieningen, 
maar incidenten zijn nooit uit te sluiten. Daarom 
beschikt AEB al sinds jaar en dag over een 
bedrijfsbrandweer, die hier de naam SIE-
team heeft. Dat team is na een opleidings- en 
trainingsprogramma, verzorgd door H2K, op een 
nieuwe leest geschoeid.

De afsluiting van dit innovatietraject mocht 
best een officieel tintje hebben, vond het 
management van AEB. Daarom werden op 
donderdag 22 december in aanwezigheid 
van vertegenwoordigers van NIBHV en 
opleidingsinstituut H2K de certificaten First 
Responder bedrijfsnoodorganisatie uitgereikt 
aan de eerste lichting incidentbestrijders 
nieuwe-stijl. Michel Braam, hoofd van de 
bedrijfsnoodorganisatie, sprak over een 
mooi en bijzonder moment voor AEB. 
“Het is best een omslag, vooral voor de 
oude generatie medewerkers die aan een 
bedrijfsbrandweercultuur gewend waren. Maar 
vernieuwing was nodig om de continuïteit van 
onze interne veiligheidszorg te waarborgen. 
Samen met H2K en NIBHV hebben we een 
op het risicobeeld toegesneden oplossing 
gezocht en gevonden. Met het First Responder 
bedrijfsnoodorganisatie concept is voor ons een 
nieuw tijdperk begonnen.”
Koos Pulleman van NIBHV maakte van de 
gelegenheid gebruik om de achtergronden van 
het First Responder bedrijfsnoodorganisatie 
model toe te lichten en hij gaf aan dat AEB met 
de keuze voor deze innovatieve organisatievorm 
in de voorhoede van het Nederlandse 
bedrijfsleven zit. “Circa tien bedrijven zijn 
landelijk bezig met invoering van het nieuwe 
hulpverleningsconcept. Na Mars in Veghel 
en Avebe in Noord-Nederland is AEB het 
derde bedrijf dat we conform de vastgestelde 

“Vernieuwing was nodig om de 
continuïteit van onze interne 
veiligheidszorg te waarborgen”

kwaliteitscriteria voor First Responder 
bedrijfsnoodorganisatie mogen certificeren.”

Meer structuur
Braam schetst kort de voorgeschiedenis van 
de verandering. Zo had AEB geen formele 
bedrijfsbrandweeraanwijzing, maar wel een 
bedrijfsbrandweer op vrijwillige basis. Met als 
taken: redding van mensen en snel optreden bij 
brand en andere calamiteiten om verstoring van 
de bedrijfscontinuïteit te voorkomen. Toen in 
2015 de verwerking van gevaarlijke stoffen een 
belangrijk specialisme werd, werden de eisen die 
de overheid stelde aan de interne veiligheidszorg 
verzwaard. Het bestaande bedrijfsbrandweer 
SIE-team kampte echter met knelpunten. “Ik trof 
een organisatie aan met enthousiaste mensen, 
maar met te weinig structuur en een variabele 
beschikbaarheid. Nu hebben we een compacte 
maar robuuste responsorganisatie gerealiseerd, 
met heldere kaders en een duidelijke structuur. 
Daarmee kunnen we bij maatgevende 
scenario’s een goede eerste inzet doen, met 
als belangrijkste taken: redding van mensen uit 
besloten ruimten, bestrijding van beginnende 
branden en eerste maatregelen bij ongevallen 
met gevaarlijke stoffen. Ook verzorgen we samen 
met de BHV de opvang en ondersteuning van de 
overheidsbrandweer, mocht hun inzet nodig zijn.”

Beperkingen kennen
Cor Schiermeier is een van de First Responders 
die vanuit de oude bedrijfsbrandweeropzet 
is doorgestroomd naar de nieuwe structuur. 
“Een hele verbetering”, stelt hij vast. “Al was 
het in het begin wel even wennen. Maar er 
moest echt iets veranderen. Ik ben blij dat we 
nu een nieuw responsteam hebben, waarop we 
kunnen bouwen. Ik heb passie voor veiligheid. 
We moeten als collega’s voor elkaar zorgen 
als het mis gaat. Dan moet je weten wat je aan 
elkaar hebt en aan wie je de leiding over de 
hulpverlening kan toevertrouwen.”
Maar First Responders moeten volgens 
Schiermeier ook hun beperkingen kennen. Want 

Koos Pulleman (links) overhandigt het certificatiebord 
aan hoofd BNO Michel Braam.
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al hebben ze na afschaffing van de tankautospuit 
de beschikking over een nieuw uitrukvoertuig 
met alle benodigde uitrusting en bluscapaciteit, 
niet alle scenario’s zijn behapbaar. “Een van de 
dingen die ik in de First Responderopleiding heb 
moeten afleren is impulsief handelen. Toen we 
nog een bedrijfsbrandweer waren, gingen we 
toch te snel naar binnen, ongeacht de risico’s. 
Nu zijn we, dankzij de risicogerichte opleiding en 
training, meer gefocust op het veilig verkennen 
van de situatie en het onderkennen van gevaren. 
Vertrouwen we het niet of stellen we vast dat we 
met te weinig mensen zijn om een klus veilig te 
klaren, dan beginnen we er niet aan en wachten 
we de komst van de overheidsbrandweer af. 
Want we moeten veilig en gezond ons werk doen 
en ook veilig en gezond weer naar huis. Dat geldt 
voor alle medewerkers van AEB, dus ook voor de 
leden van de bedrijfsnoodorganisatie.”

Samenwerking en respect
SIE-teamleider Oscar de Vos is nieuw op 
het dossier bedrijfsnoodorganisatie. Zonder 
voorkennis op hulpverleningsgebied meldde 
hij zich als lid aan bij de BNO. Hij werd zo 
enthousiast dat hij besloot in te gaan op de 
vraag om teamleider te worden van de nieuwe 
organisatie. Hij wijst op nog een belangrijke 
verbetering die met de opbouw van de nieuwe 
BNO is bereikt; betere samenwerking tussen het 
SIE-team en de bedrijfshulpverleningsorganisatie, 

“Met het First Responder 
bedrijfsnoodorganisatie concept is voor 
ons een nieuw tijdperk begonnen”

die gehandhaafd blijft. “Dat waren voorheen 
twee gescheiden werelden, die naast 
elkaar opereerden en onderling weinig 
communiceerden. Nu zijn we dichter bij elkaar 
gekomen. BHV’ers zijn belangrijke kennisdragers 
in het bedrijf, die op het kritieke moment extra 
informatie kunnen inbrengen over processen, 
techniek en noodprocedures. Door beter 
samen te werken en te onderkennen dat beide 
geledingen hun eigen sterke kanten hebben, 
krijgen we meer respect voor elkaar. Die 
samenwerking versterken we nog verder door 
meer met elkaar te oefenen.”

Motivatie
Geoefend is er ook met de overheidsbrandweer. 
In de afrondingsfase van de opleiding 
organiseerde AEB een gezamenlijke 
calamiteitenoefening met Brandweer 
Amsterdam-Amstelland, om ook op dat niveau 
de samenwerking te verbeteren. De Vos: “Het 
was de eerste keer dat we samen met de 
overheidsbrandweer oefenden en de opzet 
was om vooral te focussen op de operationele 
samenwerking en afstemming. Wie doet wat? 
Volgens het scenario zou ons SIE-team bij een 
incident met twee gewonden de eerste redding 
uitvoeren en zou de tweede complexere redding 
door de eenheid van Brandweer Amsterdam-
Amstelland worden uitgevoerd. Maar ons 
team had beide slachtoffers al vóór aankomst 
van de brandweer zo snel buiten, dat er voor 
de brandweer niets meer te doen was. Die 
doortastende en snelle redding zegt in ieder 
geval iets over de motivatie en gedrevenheid van 
onze First Responders.” (RJ)

Oscar de Vos (links) en Cor Schiermeier zien het 
nieuwe FiRe bno team als een flinke verbetering.
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