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Functie profielen Adviseur brandpreventie,  
 
 
 
FUNCTIEDOEL 
 
Binnen de kaders van de Woningwet, Bouwverordening, Bouwbesluit en relevante milieuregelgeving 
en procedures, het geven van adviezen teneinde de minimale brandpreventieve kwaliteit van 
bouwwerken te waarborgen. 
 
 
RESULTAATGEBIEDEN 
 
1. Adviezen (bouwaanvragen) 
 
Eindresultaat 
Bindende adviezen aan bouwinspecteurs met betrekking tot brandpreventieve kwaliteit van 
bouwwerken en bouwaanvragen.  
 
Kernactiviteiten 
- (Laten) verzamelen en analyseren van relevante informatie met betrekking tot een bouwplan. 
- Beoordelen van de invloed van de bouwwerkzaamheden op de bebouwde omgeving. 
- Beoordelen en controleren van berekeningen en tekeningen. 
- Maken van berekeningen en/of verrichten van metingen op basis van een vooraf opgesteld 

meetplan. 
- Trekken van conclusies en adviezen daaromtrent. 
- Overleg voeren met betrokken in- en externe partijen waaronder deskundigen. 
- Maken van rapportages voor betrokkenen. 
- Verantwoordelijk voor de voortgang van de adviesaanvraag. 
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2. Adviezen (woningklachten) 
 
Eindresultaat 
Adviezen voor woninginspecteurs met betrekking tot brandpreventieve aspecten van woningklachten. 
 
Kernactiviteiten 
- Opname van woningklachten (interview, observatie, documentatie). 
- Opstellen en (laten) uitvoeren van een meetplan.  
- Analyseren van de meetgegevens. 
- Rapportage van conclusies en aanbevelingen aan betrokkenen. 
- Verantwoordelijk voor de voortgang van de adviesaanvraag. 
 
 
3. Adviezen (algemeen) 
 
Eindresultaat 
Gevraagde en ongevraagde brandpreventieve adviezen. 
 
Kernactiviteiten 
- Signaleren van frequent voorkomende problemen. 
- Leveren van een bijdrage aan de probleemoplossing. 
- Op verzoek bureauhoofd leveren van adviezen. 
- Leveren van een bijdrage in commissies en andere overlegvormen met betrekking tot relevante 

disciplines. 
- Ontwikkelen en geven van voorlichting c.q. opleidingen en schrijven van artikelen. 
- Verantwoordelijk voor de voortgang van de adviesaanvraag. 
 
 
4. Instrumentarium 
 
Eindresultaat 
Nationale en internationale voorschriften en richtlijnen en adequate meetopstellingen en procedures 
met betrekking tot de eigen discipline c.q. werkterrein. 
 
Kernactiviteiten 
Bijdrage leveren aan het: 
- Ontwikkelen van aanvullende methoden, technieken en modellen bij ontbreken en wijziging van 

normering. 
- Schrijven van rapportages. 
- Verrichten van literatuur studies. 
  
 
5. Rapportages 
 
Eindresultaat 
Rapportage rond adviesaanvragen en/of meetopdrachten  in het werkoverleg volgens afgesproken 
richtlijnen met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. 
 
Kernactiviteiten 
- Rapporteren van de technische knelpunten in de bouwplannen. 
- Rapporteren rond de voortgang, kwantiteit en kwaliteit van adviesaanvragen en/of 

meetopdrachten. 
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Functie eisen tbv inhuur voor geheel jaar 2017 
 
 
 
Adviseur brandveiligheid bouw- en woningtoezicht 1,0 fte 
 
Minimaal HBO opleiding bouwkunde. Aanvullende relevante cursussen en trainingen op (post) HBO 
niveau tbv brandveiligheid. 
Minimaal 5 jaar relevante ervaring in de utiliteitsbouw en woningbouw op het gebied van advisering 
brandveiligheid. Affiniteit met het toetsen van brandveiligheid.  
 
Algemene competenties: communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk, adviesvaardig, 
teamspeler, omgevingsbewust, oplossingsgericht. 
 
 


