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Hulpverleners oefenen om voorbereid te zijn 
op het moment dat het er echt toe doet. Dus 
wat is nu een betere plek om te oefenen dan 
op locatie in de eigen regio? Bij FireWare zijn 
we in staat om bijna elk object of omgeving 
om te bouwen tot een oefenfaciliteit. Je kunt 
hierbij denken aan een leegstaand gebouw, 
natuurgebied of tunnel. Dit object wordt niet 
beschadigd: non destructief ensceneren dus! 
Met de grootste gespecialiseerde verhuurvloot 
van Europa kunnen we praktisch iedere 
simulatie uitdaging aan! Wij hebben de spullen, 
de kennis en de mensen! 

FireWare is specialist op het gebied van 
ensceneringen. Wij bemoeien ons nooit 
met de inhoud van de training. Door de 
enscenering geheel of gedeeltelijk uit te 
besteden ontstaat er meer ruimte voor 
de oefenleiders en instructeurs om zich 
volledig te richten op hun specialisatie. 
Zo zorgen we samen voor de meest 
optimale oefenbeleving voor de cursist.  
Inspirerend samenwerken is één van onze 
kernwaarden! 

Objecten non-destructief 
ombouwen tot oefenfaciliteit

FireWare verzorgt 
de enscenering én 
beeldvorming… niet de 
training

Brochure Verhuuroplossingen 

Voor een cursist is niets zo vervelend als 
een oefenomgeving met een extreem hoge 
voorspelbaarheid. Bij FireWare noemen we 
dat objectverzadiging. Door het inzetten 
van tijdelijke oefenomgevingen is dit 
verschijnsel te voorkomen. Ook realistisch 
ensceneren op een complexe locatie met een 
specifieke simulatiebehoefte behoort tot de 
mogelijkheden. Daarbij houden wij rekening 
met de belangen van alle betrokken partijen.  

Objectverzadiging voorkomen
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Naast monodisciplinaire oefeningen wordt 
het ensceneringsteam van FireWare ook 
ingezet voor complexe multidisciplinaire 
oefeningen. Deze oefeningen hebben hun 
eigen dynamiek met oefendoelen voor álle 
hulpverleningskolommen. Dat vraagt meer van 
een enscenering. Zeker als bij deze oefeningen 
en simulaties meerdere operationele niveaus 
betrokken zijn. Het Ensceneringsteam van 
FireWare heeft een ruime ervaring in het 
ensceneren van dit soort oefeningen. 

Op onze website staat een uitgebreid portfolio 
met een greep uit onze verhuurprojecten. Wil 
jij samen met ons kijken wat de mogelijkheden 
voor jouw organisatie zijn? Neem dan vooral 
contact op met FireWare. We helpen je graag 
uit/aan de brand! 

In onze ensceneringen en simulaties spreken we 
alle zintuigen aan. Daarvoor gebruiken we een 
groot pakket aan interactieve oefenmiddelen 
om in vrijwel iedere situatie een realistische 
trainingsomgeving te creëren. We kunnen 
alle oefenmiddelen zelf meenemen, maar ook 
gebruik maken van de oefenmaterialen die al 
aanwezig zijn. Een combinatie is uiteraard ook 
heel goed mogelijk! 

De bediening van de oefenmaterialen 
kan door gebruik te maken van tablets op 
afstand plaatsvinden. Ook is het mogelijk om 
videobeelden van de enscenering op dezelfde 
tablet te tonen. Hierdoor kan de instructeur 
goed zicht op de enscenering houden zonder 
door het beeld te lopen en de oefening te 
verstoren.

Multidisciplinair

Smaakt dit naar meer?

Alle zintuigen aanspreken



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


