
Denken, doen en beleven

TWENTE SAFETY CAMPUS 



• Denken: Safety Field Lab

Ons Safety Field Lab is voornamelijk een proeftuin waarin praktijkonderzoek en diverse 

soorten testen onder realistische omstandigheden verricht kunnen worden. In het Fieldlab 

wordt kennis en expertise in de praktijk getoetst. Het Safety Fieldlab is een platform voor 

het bedrijfsleven om producten op de veiligheidsmarkt te introduceren. 

• Doen: TRONED 

Op TRONED worden hoogwaardige trainingen aangeboden voor de veiligheidsbranche op 

elke denkbare schaal. Zowel mono- als multidisciplinair. Troned onderscheid zich door een 

aantal unieke trainingsprogramma’s (de brainbox).

• Beleven: Risk Factory Twente

De Risk Factory Twente is een veiligheidseducatiecentrum waar basisschoolleerlingen en 

groepen met een verhoogd veiligheidsrisico veiligheidsbewust worden gemaakt. In de Risk 

Factory kunnen burgers in realistische scenario’s (on)veiligheid aan den lijve beleven, met 

als doel hen veiligheidsbewust te maken en basisvaardigheden aan te reiken waarmee zij 

beter voor hun eigen veiligheid kunnen zorgen.

TWENTE SAFETY CAMPUS

In Twente gaan we op een nieuwe, unieke manier met veiligheid om. Twente is dé Safety 

Campus van Nederland. Op de campus staat doen, denken en beleven centraal en continu 

met elkaar in verbinding. Het is de plek waar veiligheidspartners elkaar ontmoeten 

en samenwerken aan innovatie in veiligheid. Hier bundelen burgers, bedrijfsleven en 

instellingen hun kennis en ervaringen om universele veiligheidsoplossingen te creëren. 

Daarnaast is er de mogelijkheid om realistische scenario’s te beoefenen die gericht zijn op 

brandweer, politie, defensie en GHOR. Door deze bijzondere aanpak staan we samen sterk. 

Sterk in het beheersen of bestrijden van onveilige situaties.

De Twente Safety Campus is gebouwd vanuit het innovatieve veiligheidsconcept  Denken-

Doen-Beleven en bestaat uit verschillende onderdelen: Safety Field Lab, TRONED en de 

Risk Factory Twente.



Safety Field Lab

Het Safety Field Lab is de innovatieve motor van de Twente. Hier wordt kennis 

gegenereerd die leidt tot nieuwe producten en programma’s voor branche, burger en 

bedrijfsleven. Het Safety Fieldlab is voornamelijk een proeftuin waarin slimme oplossingen, 

praktijkonderzoek en diverse soorten testen onder realistische omstandigheden verricht 

kunnen worden. In het Fieldlab wordt kennis en expertise in de praktijk getoetst. 

Voorbeeld is het testen van brandwerendheid van isolatiemateriaal onder realistische 

omstandigheden of onderzoek naar vernieuwende high tech systemen en materialen voor 

hulpverleningsdiensten. Het Fieldlab biedt daarmee bedrijven een platform om kennis en 

producten naar de veiligheidspraktijk te brengt. Samen met onze partners ontwikkelen we 

oplossingen voor:

• Het slimmer opleiden, trainen en oefenen voor hulpdiensten

• Opleidingen voor brandonderzoek

• Slim gebruik van informatie tijdens crises

• Betere zelfredzaamheid en sociale veiligheid

Troned

TRONED staat voor Trainingscentrum Oost Nederland en is het multidisciplinaire 

trainingscentrum voor de professionele hulpdiensten. Denk hierbij aan brandweer, 

politie, defensie en geneeskundige eenheden uit Nederland en Duitsland. Ons doel: de 

ontwikkeling van een state of the art oefencentrum: innovatief, op maat en met nieuwe 

trainingsconcepten (onze zogenoemde brainboxen). 

Op ons oefenterrein beschikken we over verschillende oefenobjecten om de oefeningen 

zo echt mogelijk te laten lijken (realistisch oefenen). We bieden trainingen op het gebied 

van onder andere brand, technische hulpverlening en ongeval bestrijding gevaarlijke 

stoffen. Onze scholing is gebaseerd op het principe van ‘keep it simple, experience more’. 

De lesstof wordt op een interactieve, begrijpelijke en leuke manier aangereikt. Theorie en 

praktijk wisselen elkaar af. Daarnaast hebben we ook internationaal onze eerste successen 

geboekt: De Duitse brandweercollega’s van Gronau-Epe en Nordrhein Westfalen nemen 

onze brainbox af. Ook hebben USAR teams uit Europa in de afgelopen twee jaar een 

rampenoefening gehouden op ons trainingscentrum. 

Troned beschikt ook over een volledig toegerust medisch centrum: geneeskundig 

trainingscentrum Zuidkamp. Dit oefencentrum is speciaal opgezet voor het beoefenen 

van mono- en multidisciplinaire scenario’s gericht op de geneeskundige kolom. Scenario’s 

worden hier realistisch nagebootst zonder de reguliere bedrijfsvoering van zorginstellingen 

te verstoren. Naast briefing- en scholingsruimtes is er een Spoedeisende Eerste Hulp en 

een huisartsenpost aanwezig. 



Risk Factory

Hoe kan ik brand in mijn huis voorkomen? Wat zijn de gevaren van alcohol? Hoe neem ik 

veilig deel aan het verkeer? Hoe kan ik veilig vluchten? Wat moet ik doen als de sirene 

gaat? Hoe bel ik 112? Hoe gebruik ik internet op een veilige manier? Allemaal scenario’s die 

deelnemers in de Risk Factory op een realistische manier kunnen ervaren. De Risk Factory 

is het interactieve veiligheidseducatiecentrum waar je (on)veiligheid aan den lijve kunnen 

beleven. Daarbij geldt het motto: wat je kunt voorkomen, hoef je niet te bestrijden. En: jong 

geleerd is oud gedaan. Het concept van de Risk Factory komt uit Groot-Brittannië. De Risk 

Factory Twente is uniek in Nederland.

Op een uitdagende en interactieve manier leren deelnemers in de Risk Factory 

veiligheidsbewust te worden. Belevenderwijs ervaren ze hoe je veilig kunt handelen in de 

thuissituatie, op school en in de openbare ruimte. Het gaat dan om allerlei soorten veiligheid, 

zoals brandveiligheid, omgaan met alcohol, verkeersveiligheid, vandalisme en cyberveiligheid. 

Door al deze onderwerpen te bundelen en interactief te maken, confronteren we deelnemers 

op een aansprekende, leuke en leerzame manier met risicovolle situaties. Onze primaire 

doelgroep is basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8. Daarnaast richten we ons op groepen met 

een verhoogd risico, zoals senioren.

Het concept van de Risk Factory beperkt zich niet tot een bezoek aan de Risk Factory alleen. 

We richten ons niet op het creëren van bezoekers, maar op het vormen een actief netwerk 

van veiligheidsambassadeurs die hun eigen omgeving –en daarmee onze samenleving- 

veiliger maken. Om deze olievlekwerking te bereiken, willen we gebruik maken van sociale 

netwerken, een serious game en andere tools. We geloven dat deze preventieve aanpak die 

focust op het beleven van (on)veiligheid grote veiligheidswinst oplevert. Zowel een hoge 

ervaringswaardering door deelnemers (een 8,8) als wetenschappelijk onderzoek door de 

Universiteit Twente bevestigen het succes van onze aanpak.In de Risk Factory participeren 

naast Brandweer Twente de Veiligheidsregio Twente, GHOR Twente, GGD Twente, Politie, 

ROV-Oost Nederland, Halt en Tactus Verslavingszorg. Ook zijn de Universiteit Twente en 

Saxion Hogescholen betrokken bij dit initiatief.
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TWENTE SAFETY CAMPUS: DENKEN, DOEN EN BELEVEN

Wanneer je meer informatie wilt over de  

Twente Safety Campus, neem dan contact 

met ons op via info@troned.nl 

Website: www.twentesafetycampus.nl
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