FIREFORUM AWARDS 2019
OPROEP TOT KANDIDATUREN
Fireforum zal op 26 november 2019 voor de vijfde maal de Fireforum Awards uitreiken.
Na het succes van de vorige edities is deze Award-uitreiking een begrip geworden in de
wereld van de brandveiligheid.
Dit evenement wordt opnieuw een unieke gelegenheid om de beste projecten te belonen
die de brandveiligheid van personen en goederen bevorderen.
Welke projecten komen in aanmerking voor de Fireforum Awards?
We onderscheiden zes categorieën:
1. Brandveiligheid - sensibilisering en preventie voor de bevolking
Binnen deze rubriek wordt een organisatie of een individuele persoon gezocht die zich
de voorbije twee jaar onderscheiden heeft door de inzet op het vlak van
(brand)veiligheid en preventie naar de bevolking toe d.m.v. een zelf uitgewerkt project,
een actie of evenement. Met “de bevolking” bedoelen we de bevolking in het algemeen
of bijzondere doelgroepen zoals kinderen, bejaarden, mensen onder de armoedegrens,
enz.
2. Brandveiligheid - sensibilisering en preventie in een professionele context
Binnen deze rubriek wordt een bedrijf, organisatie of een individuele persoon gezocht
die zich de voorbije twee jaar onderscheiden heeft door de inzet op het vlak van
(brand)veiligheid en preventie in een professionele context of m.a.w. naar de
beroepsbevolking toe.
Het dossier kan inhoudelijk gaan over de inbreng bij:
- de opmaak van de plannen en het lastenboek voor nieuwbouw of renovatie;
- de organisatorische voorstellen om de brandveiligheid te verhogen;
- de communicatie rond brandveiligheid naar de interne en externe gebruikers van
het gebouw;
- de administratieve verfijning (vereenvoudiging) voor de opvolging van de
procedures die de brandveiligheid nastreven (aankoop, werken met derden,
herstellingen, melding defecten, onderhoudscontracten, …);
- de invoering van nieuwe brandveiligheidstechnologieën in het gebouw of de
omgeving;
- enz.
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3. Brandveiligheid in bouwprojecten - nieuwbouw, renovatie van gebouwen,
infrastructuur, …
Het ingediende project bevat innovatieve producten en materialen die de
brandveiligheid van het gebouw en/of de omgeving op een uitmuntende wijze verhogen.
Een project dat getuigt van een inzichtelijke aanpak en waarin conceptuele en
organisatorische maatregels werden geïntegreerd evenals een doordacht ontwerp
komen in aanmerking. Het toepassen van BIM is een pluspunt. Het doel is om het grote
belang van de architecten en de studiebureaus op het vlak van brandveiligheid in de verf
te zetten. De rol die zij kunnen spelen is immers van groot belang voor de exploitatie van
een gebouw en zijn omgeving ook wanneer er zich een brand zou voordoen. Met deze
award wil Fireforum de architecten en studiebureaus nog meer betrekken in de
brandveiligheid en hun voorbeeldfunctie benadrukken.
4. Brandbestrijding en interventie bij brand
Het ingediende project verbetert de brandbestrijding en de interventie bij brand door
het toepassen van innovatieve producten, materialen en/of aanpak. De verbetering kan
gaan over:
- de veiligheid van de personen die de brandbestrijding of interventie uitvoeren
zoals de brandweer, de bedrijfsbrandweer of de eerste interventieploeg;
- de veiligheid van de andere aanwezige personen;
- de beperking van de schade zowel voor het getroffen gebouw of object als voor de
omgeving.
5. Wetenschappelijke studies of eindwerken in verband met brandveiligheid
Deze award heeft tot doel om onderwijsinstellingen, onderzoeksinstellingen,
opleidingscentra, laboratoria, de mogelijkheid te geven om hun recentste
doctoraatswerken, opleidingsplannen, onderzoeksresultaten, opleidingspakketten, …
voor te stellen aan het grotere publiek. Het naar buiten brengen van nieuwe inzichten
bevordert de aantrekking van nieuwe studenten en specialisten naar deze instellingen.
Ook de bouwwereld heeft nood aan de kennis m.b.t. de effecten van de nieuwe
bouwmethodes en bouwmaterialen op het ontstaan en de ontwikkeling van brand.
6. Life Time Achievement
De kandidaturen voor deze persoonsgebonden award kunnen door elke burger worden
ingediend. De persoon die wordt voorgedragen heeft zich:
- op een significante wijze onderscheiden door haar of zijn engagement;
- ingezet om te komen tot een verbetering van de kwaliteit van brandveiligheid;
- maatschappelijk of wetenschappelijk bekwaamd in de materie en heeft gezorgd
voor de kennisdeling door communicatie, onderzoek of onderricht;
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Hoe dient u een project in voor de Fireforum Awards 2019?
Wie graag wenst mee te dingen kan zijn kandidatuur indienen via: www.fireforum.be
Op deze website vindt u naast het kandidatuurstellingsformulier tevens de
inschrijvingsmodaliteiten en het algemeen reglement.
De wedstrijd verloopt in vier fasen:
1. Indiening van de projecten vóór 30 september 2019 - 23u59.
Gebruik hiervoor het inschrijvingsformulier en
voeg er een korte video1 bij van maximum 120 seconden bij.
2. Analyse en selectie van de projecten door de jury.
3. Bekendmaking genomineerden op 21 oktober 2019. Uit de genomineerde projecten
wordt een publieksprijs gekozen. De genomineerden kunnen hun project ter stemming
aan het grote publiek bekend maken op de Fireforum Website.
4. Bekendmaking winnaars tijdens de Fireforum Award-uitreiking op 26 november 2019.
Tijdens dit event wordt de publieksprijs bekend gemaakt.
De genomineerde projecten kunnen naderhand voorgesteld worden in het Fireforum
Magazine.
Galadiner
Naast de uitreiking van de Fireforum Awards kan u ook genieten van de ondertussen
vermaarde en uitzonderlijke gala-avond.
Een uitgelezen locatie gecombineerd met een aangename sfeer en uitgebreide
netwerkmogelijkheden maken van dit evenement een onvergetelijk gebeuren.
Meer informatie nodig?
Contacteer Bart Vanbever via bart.vanbever@fireforum.be
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Video Full HD 1920x1080 PAL (dit kan op basis van een powerpoint-presentatie)
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