NIEUW BRANDOEFENGEBOUW
Variëren met trainingsscenario’s

NIEUW BRANDOEFENGEBOUW
Een veiligheidstraining is een kwestie van
efficiënt werken en goed beslagen ten ijs
komen. Met realistische scenario’s die snel
opgebouwd kunnen worden. Passend bij
uw doelen, of dat nu gaat om mono- of
multidisciplinaire oefeningen.
Bij Troned beschikken we niet alleen over
passende en rustige locaties, maar ook
over vakmensen. We werken uitsluitend
met experts, die hun sporen op het gebied
van veiligheid verdiend hebben. Zo bent
u verzekerd van een veiligheidstraining
die direct effect heeft in de dagelijkse
praktijk. Op Troned wordt op dit moment
een nieuw geavanceerd brandoefengebouw
gerealiseerd. Dit om voortdurend te blijven
voldoen aan de gewenste trainingen.

In 2016 verhuizen we naar een nieuw
ingerichte oefenlocatie. Op dit uitgebreide
terrein bieden we niet alleen vele
mogelijkheden en ruimte, maar ook de
privacy om in alle rust te trainen. We bieden
u een veilige leer- en oefenomgeving waarbij
we, vanzelfsprekend, rekening houden met
schoon werken. Vanaf september 2016 is
het nieuwe oefengebouw beschikbaar als
trainingslocatie. Door de flexibiliteit van het
nieuwe oefengebouw is het mogelijk om
het trainingsaanbod af te stemmen op uw
behoefte.
Variëren met trainingsscenario’s
Het nieuwe brandoefengebouw heeft
een duurzaam karakter, een realistische
uitstraling en een hoge mate van flexibiliteit.
Het gebouw heeft een afmeting van 13x13
meter en is 12 meter hoog. De aankleding
van het gebouw kan eenvoudig worden
aangepast. De gevels zijn uitwisselbaar
naar gelang de gebruiksfunctie. Over drie
bouwlagen zijn verschillende ruimtes zoals
bijvoorbeeld een winkelpand, kantoren en
studentenkamers gebouwd. De indeling
is flexibel omdat wanden geplaatst en
verplaatst kunnen worden. Hierdoor

kunnen we variëren met verschillende
trainingsscenario’s.
Innovatief concept Haagen
In het gebouw zijn gas- en houtgestookte
oefeningen mogelijk. Voor de gasgestookte
vuurhaarden heeft het bedrijf Haagen een
innovatief concept ontwikkelt. Op meer
dan dertig plekken in het gebouw zijn
gashaarden aansluitbaar.
Aanwezigheid slimme IT technieken
In het gebouw zijn ook verschillende IT
technieken aanwezig. De methodiek
Instrumented Training kan hierdoor
worden ingezet bij de verschillende
trainingsscenario’s in het gebouw. Met
Instrumented Training monitoren we
leerprocessen met behulp van slimme,
innovatieve technieken. Zo ontstaat
analytische, kwantitatieve informatie over
menselijke reacties en gedrag. Het systeem
geeft real time feedback en maakt de after
action reviews effectiever en efficiënter.
De verzamelde data leveren waardevolle
informatie op voor evaluaties en geven
een goed beeld van het leerproces van de
deelnemer.

Troned: de ideale trainingslocatie
Troned is een unieke oefenlocatie voor
professionele veiligheidstrainingen, gelegen
op het voormalige vliegveld Twente. Een
groot, rustig gelegen terrein met een rijke
historie in een prachtig Twents landschap.
Vrijwel elk gewenst scenario op het gebied
van brand, technische of geneeskundige
hulpverlening kan opgebouwd worden. Op
Troned passen we de locaties voortdurend
aan op de gewenste trainingen. Wat er

(nog) niet is, proberen we te realiseren.
Uiteraard zijn er voldoende briefing- en
scholingsruimtes. Naast de praktijk is er
ook gelegenheid om theorielessen te volgen
of te organiseren op de Twente Safety
Campus.

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?
Wanneer u meer informatie wilt over het
nieuwe oefengebouw of speciale wensen
of suggesties heeft, neem dan contact met

ons op via info@troned.nl.
Website: www.troned.nl

Deze brochure is een uitgave van Troned.
Troned is onderdeel van:

www.twentesafetycampus.nl
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www.sftycoll.nl
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