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Oplossingen voor beheer en 
onderhoud van oefenmaterialen
Gebruik de 19 jaar verhuur-ervaring van FireWare voor je eigen organisatie

FireWare heeft de grootste gespecialiseerde 
verhuurvloot van oefenmaterialen in Europa. 
De afgelopen jaren hebben we veel geleerd 
over het beheer, onderhoud en planning 
van deze oefenmaterialen. Kennis die we 
graag delen met andere organisaties die een 
vergelijkbare uitdaging hebben met het beheer 
van oefenmaterialen. Dit doen we samen met 
onze partner RENTMAN. 

Zodra bekend is welke oefenmaterialen er 
allemaal zijn, is het zaak om bij te houden 
wat de staat van al deze materialen is. Zijn ze 
inzet gereed? Zijn alle keuringen bij? Zijn er 
machines die veel defecten laten zien? Wat is 
de onderhoudshistorie en onderhoudsinterval? 
Allemaal zaken die inzichtelijk zijn binnen 
Rentman. Het is super handig dat een 
medewerker een defecte machine kan scannen 
met zijn of haar smartphone, deze direct als 
defect kan aanmelden, waarna een bericht 
naar de juiste afdeling verstuurd wordt. 

De eerste stap is het inventariseren 
en markeren van alle beschikbare 
oefenmaterialen. Hoe bouw je een goede 
database op? Welke gegevens wil je 
bijhouden? En op welke locaties kunnen 
oefenmaterialen zich bevinden? Is er één 
magazijn, of is er sprake van meerdere 
magazijnen? Allemaal zaken die van belang 
zijn bij het opzetten van een oefenmiddelen 
database. Daarnaast wordt er ook gekeken 
naar het markeren van de oefenmiddelen. 
Wordt er gebruik gemaakt van QR codes of 
barcodes? Moet elke medewerker materialen 
kunnen scannen met zijn of haar smartphone? 

Oefenmaterialen beheren kent 
uitdagingen

Beheren

Inventariseren en markeren
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Zijn er genoeg rookmachines voor die 
slotoefening? Wat als meerdere posten 
gelijktijdig die HV oefening willen doen? 
Allemaal planningsvraagstukken voor 
oefenmaterialen. Met het implementeren 
van Rentman wordt het eenvoudig om de 
oefenmaterialen te plannen. Eventuele 
tekorten komen snel aan het licht en met één 
druk op de knop kunnen deze tekorten worden 
opgelost door bijvoorbeeld extra materialen in 
te huren bij FireWare. 

Gebruik je voor een brandoefening 2 
rookmachines, 3 silkflames, 2 oefenpoppen 
van 30kg, 2 soundboxen en 4 kabelhaspels? Je 
maakt zelf één keer een set aan en Rentman 
zorgt er voor dat je op basis van je gekozen 
oefeningen automatisch een lijst krijgt van 
de benodigde oefenmaterialen. Dat scheelt 
heel veel tijd. Ook eventuele documenten 
die je tijdens de oefening nodig hebt kun je 
koppelen en zijn in de Rentman app bij de 
gekozen oefening beschikbaar.

Ben jij benieuwd hoe wij dit systeem binnen 
FireWare gebruiken en hoe het voor jou zou 
kunnen werken? Wij nodigen je uit om bij 
ons in Wieringerwerf te komen kijken hoe wij 
Rentman bij ons geïmplementeerd hebben. 
En uiteraard denken we dan graag mee in de 
beste oplossing voor jouw organisatie! 

Plannen

Sets maken en paklijsten

Kom eens kijken



Bezoek www.FireWare.nl voor nog 
meer simulatie inspiratie en gratis 

toegang tot de Simulation Academy!

FireWare

De Stek 5 

1771 SP Wieringerwerf

+31(0) 88 252 6000www.FireWare.nl

- Verkoop & verhuur van oefenmaterialen - 
- Simulator ontwerp & constructie -

- Interactieve roadshows - 
- Didactische escape rooms & games -

- Ensceneringstrainingen - 

Twitter.com/FireWarebv

Instagram.com/FireWare_nl

Youtube.com/FireWare

Facebook.com/FireWareBV

Vimeo.com/FireWare

LinkedIn.com/company/FireWare-BV


