Plv commandant / Sectordirecteur Staf

Organisatieplan
Brandweer Hollands
Midden

Versie:
Datum:

1.1
08-06-2010

Inhoudsopgave

Inleiding................................................................................................................................. 4
1.1
Waarom een organisatieplan ................................................................................. 4
1.2 Opbouw organisatieplan .............................................................................................. 4
Brandweer Hollands Midden.................................................................................................. 5
2.1 Missie .......................................................................................................................... 5
2.2 Strategische uitgangspunten ....................................................................................... 5
Hoofdstructuur en inrichtingsprincipes................................................................................... 9
3.1 Definitie ....................................................................................................................... 9
3.2 Doelstelling .................................................................................................................. 9
3.3 Producten, diensten en activiteiten .............................................................................. 9
3.4 Relaties ....................................................................................................................... 9
3.5 Processen en informatiemanagement.......................................................................... 9
3.5.1 Introductie................................................................................................................. 9
3.5.2 Naar een procesgestuurde organisatie ....................................................................10
3.5.3 Verantwoordingsmatrix ............................................................................................10
3.5.4 Informatiemanagement ............................................................................................10
3.6 Structuur inrichting......................................................................................................11
3.6.1 Terminologie en verantwoording..............................................................................11
3.6.2 Hoofdstructuur Brandweer Hollands Midden............................................................12
3.6.4 Regionaal commandant ...........................................................................................13
3.6.5 Relatie met gemeenten............................................................................................14
3.7 Paraatheid versus inrichting organisatie .....................................................................14
Incidentenbestrijding ............................................................................................................15
4.1 Definitie ......................................................................................................................15
4.2 Doelstelling .................................................................................................................15
4.3 Producten, diensten en activiteiten .............................................................................15
4.4 Relaties ......................................................................................................................16
4.5 Structuur inrichting......................................................................................................16
4.5.1 Gebiedsindeling .......................................................................................................16
4.5.2 Organisatiestructuur ................................................................................................17
Operationele Voorbereiding..................................................................................................23
5.1 Definitie ......................................................................................................................23
5.2 Doelstelling .................................................................................................................23
5.3 Producten, diensten en activiteiten .............................................................................23
5.4 Relaties ......................................................................................................................26
5.5 Structuur / inrichting....................................................................................................26
5.5.1 Algemeen ................................................................................................................26
5.5.2 Sectordirecteur Operationele Voorbereiding ............................................................27
5.5.3 Afdeling Planvorming...............................................................................................27
5.5.4 Afdeling Vakbekwaamheid.......................................................................................29
5.5.5 Afdeling Kenniscentrum ...........................................................................................31
Risicobeheersing..................................................................................................................33
6.1 Definitie ......................................................................................................................33
6.2 Doelstelling .................................................................................................................33
6.3 Producten, diensten en activiteiten .............................................................................33
6.4 Relaties ......................................................................................................................35
6.5 Structuur inrichting......................................................................................................35
6.5.1 Algemeen ................................................................................................................35
6.5.2 Sectordirecteur Risicobeheersing ............................................................................36
6.5.3 Afdelingshoofd Risicobeheersing district X ..............................................................36
Organisatieplan Brandweer Hollands Midden
Versie 1.1
08-06-2010

2

Concernstaf..........................................................................................................................40
7.1 Definitie ......................................................................................................................40
7.2 Doelstelling .................................................................................................................40
7.3 Producten, diensten en activiteiten .............................................................................41
7.4 Relaties ......................................................................................................................42
7.5 Structuur inrichting......................................................................................................42
7.5.1 Sectordirecteur Concernstaf ....................................................................................42
7.5.2 Communicatie..........................................................................................................43
7.5.3 Afdeling Proces- en informatiemanagement ............................................................44
7.5.4 Afdeling Planning / Control / Kwaliteit ......................................................................45
7.5.5 Beleid en Strategie ..................................................................................................46
Middelen...............................................................................................................................47
8.1 Definitie ......................................................................................................................47
8.2 Doelstelling .................................................................................................................47
8.3 Producten, diensten en activiteiten .............................................................................47
8.4 Relaties ......................................................................................................................48
8.5 Structuur inrichting......................................................................................................48
8.5.1 Sectordirecteur Middelen .........................................................................................48
8.5.2 Afdeling Personeel...................................................................................................49
8.5.3 Afdeling Financiën ...................................................................................................51
8.5.4 Afdeling Facilitair .....................................................................................................52
Controller..............................................................................................................................55
9.1 Definitie ......................................................................................................................55
9.2 Doelstelling .................................................................................................................55
9.3 Producten, diensten en activiteiten .............................................................................55
9.4 Relaties ......................................................................................................................55
9.5 Structuur inrichting......................................................................................................55
Bijlagen ................................................................................................................................57

Organisatieplan Brandweer Hollands Midden
Versie 1.1
08-06-2010

3

Hoofdstuk

1

Inleiding

1.1 Waarom een organisatieplan
Er wordt hard gewerkt aan de bouw van Brandweer Hollands Midden (BHM) die per 1 januari
2011 staat. We zitten nu in de ontwerp- en inrichtingsfase en op veel fronten worden ideeën
uitgewerkt en wordt de nieuwe organisatie vormgegeven. In dit proces is behoefte aan een
document waarin de fundamenten van de nieuwe organisatie zijn vastgelegd: het
organisatieplan.
Het organisatieplan is het startpunt voor de verdere ontwikkeling en opbouw van de nieuwe
brandweerorganisatie en fungeert als het collectieve geheugen. Het beschrijft de
belangrijkste kaders en de structuur van de nieuwe organisatie op hoofdlijnen. Daarnaast
borduurt het voort op het inrichtingsplan en besluit tot regionalisering van de brandweer dat
het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden op 18 december 2009 heeft
genomen.
Dynamisch document
Dit document is dynamisch en zal voor 1 januari 2011 nog aanvullingen krijgen. Zo zal er in
een volgende versie ingegaan worden op de bestuurlijke- en managementvoorziening, KPI’s
(kritische prestatie indicatoren), dimensionalisering en randvoorwaarden.
Op basis van de opdracht van de deelnemende gemeenten, externe ontwikkelingen en de
besturingsfilosofie worden de uitdagingen geschetst waarvoor de nieuwe
brandweerorganisatie staat en hoe met deze uitdagingen omgegaan wordt. De inrichting van
de brandweerorganisatie volgt uit die uitdagingen en de besturingsfilosofie. Dit komt aan de
orde in hoofdstuk 2 en 3.
Bijzonderheden
Het formatie en locatieoverzicht is als bijlage toegevoegd en de processen worden
beschreven in een handboek. Dit processenhandboek is per 1 januari 2011 beschikbaar.

1.2 Opbouw organisatieplan
Het organisatieplan is opgedeeld in een aantal hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt
beschreven voor welke uitdagingen Brandweer Hollands Midden staat en wat dat betekent
voor de organisatie en de inrichting van de organisatie. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de
inrichting en de structuur op hoofdlijnen beschreven. De verschillende onderdelen van
Brandweer Hollands Midden komen in de hoofdstukken 4 tot en met 9 aan de orde.
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Hoofdstuk

2

Brandweer Hollands Midden

2.1 Missie
Brandweer Hollands Midden is onderdeel van de Veiligheidsregio Hollands Midden. De
veiligheidsregio, die een wettelijke basis heeft in de Wet Veiligheidsregio’s, is een organisatie
van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing
onder één regionale bestuurlijke regie. Het versterkt de bestuurlijke en operationele
slagkracht van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. De nieuwe organisatie zal zo
voldoende oplossingen bieden voor de steeds complexere en ingrijpende rampen en crises
die ons bedreigen.
Brandweer Hollands Midden wil in nauwe samenwerking met de andere veiligheidspartners
een sterke bijdrage leveren aan de veiligheid van de samenleving. De brandweer realiseert
zich hierbij terdege dat de kwaliteit van deze samenwerking, op basis van een gedeelde
risicoprioritering en wederzijdse afhankelijkheden en afspraken, bepalend is voor het
uiteindelijke resultaat. De Wet Veiligheidsregio’s, die het uitgangspunt is voor de
gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio, kent hiervoor het benodigde
beleidsinstrumentarium.

2.2 Strategische uitgangspunten
Context
De context waarin de vorming van Brandweer Hollands Midden (BHM) plaatsvindt, wordt
hieronder beschreven:
•

De regionalisering van de brandweer is wel te onderscheiden maar niet te scheiden van
de ontwikkeling van de (wet op de) veiligheidsregio’s. Sinds 2000 zijn opeenvolgende
kabinetten geconfronteerd met veiligheidsvraagstukken die vragen om nationaal en
internationaal beleid, samenwerking en aanpak. Preparatie op risico’s en de afhandeling
van incidenten vragen vaak om bovengemeentelijke afstemming en aanpak. Ook de
eisen die de bevolking - en in haar verlengde de volksvertegenwoordigers - stellen aan
het voorkomen (de preparatie), het behandelen en de nazorg van incidenten/ongevallen,
crises en rampen zijn toegenomen.
De hierdoor toegenomen kwaliteitseisen zijn op gemeentelijk niveau vaak niet te
realiseren en ze leiden tot inefficiëntie. De druk op het efficiencyvraagstuk wordt
versterkt door de effecten van de krediet- en financiële crisis op de overheidsfinanciën
die de komende jaren verwacht worden.

•

Het imago van de brandweer bij de burger is ijzersterk. De brandweer is er als het nodig
is. Niet alleen voor het blussen van een brand, maar ook voor de hulpverlening bij vele
soorten ongevallen en het redden van dieren in nood. Door het toenemende positieve
effect van proactie en preventie is er sprake van een afname van het aantal (ernstige)
branden. Door de toenemende kwaliteits- en veiligheidseisen is er wel sprake van forse
kostenstijgingen. Landelijk heeft de brandweer in de toekomstverkenning “strategische
reis 2040” onderzocht wat hierop een passende reactie zou kunnen zijn. Hoe kan de
brandweer ervoor zorgen dat zij, door gebruik te maken van haar - vooral repressief
verdiende - ijzersterke imago een groter maatschappelijk rendement genereren op het
terrein van proactie en preventie? Hier ligt een belangrijke uitdaging.
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•

De vrijwillige brandweer levert een belangrijk deel van de brandweerzorg in onze regio.
Bijna 1.000 brandweervrijwilligers staan dag en nacht klaar om vanuit 42 posten1 hulp te
verlenen bij brand en ongevallen. De vrijwillige brandweer is ingebed in de lokale
samenleving en draagt daarmee bij aan het imago van de brandweer.
Door maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe landelijke kwaliteitseisen zijn extra
inspanningen noodzakelijk om in de (nabije) toekomst nog voldoende
brandweervrijwilligers te hebben, zodat de brandweerzorg in onze regio is gewaarborgd.
Extra inspanningen zijn nodig op het gebied van o.a. werving en selectie, opleiden en
oefeningen, de relatie met de hoofdwerkgever, maar ook bij de jeugdbrandweer als
kweekvijver van nieuwe brandweervrijwilligers.
Binnen de nieuwe Brandweer Hollands Midden zullen daarom voldoende capaciteit en
middelen beschikbaar zijn om deze nieuwe taak structureel vorm te geven. In de formatie
wordt dit zichtbaar bij o.a. de afdeling Personeel, de sector Incidentenbestrijding en de
sector Operationele voorbereiding. Binnen het directieteam zijn de regionaal
commandant en zijn plaatsvervanger integraal verantwoordelijk voor dit belangrijke
thema.

•

De nieuwe Brandweer Hollands Midden levert, op basis van de Gemeenschappelijke
Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden, de brandweerzorg aan de deelnemende
gemeenten (artikel 30 gemeenschappelijke regeling). Een uitzondering betreft de
gemeente Katwijk. Deze gemeente behoudt de eigen gemeentelijke brandweer. Dit
betekent dat de taken het voorkomen, beperken en bestrijden van brand en het beperken
en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand
(artikel 30 eerste lid onder a. en b.) worden uitgevoerd door de gemeentelijke brandweer
van Katwijk. De overige taken binnen de brandweerzorg en de bestaande bestuurlijk
afgesproken taken binnen de huidige regionale brandweer, worden voor Katwijk
uitgevoerd door de nieuwe Brandweer Hollands Midden.

Opdrachten
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden (AB) heeft ons de opdracht
meegegeven dat de regionalisering een kwaliteitsverbetering moet opleveren en dat er een
efficiencyslag gemaakt moet worden. Deze opdracht kan als volgt uitgesplitst worden:
•

Transparantie
Mede door de druk op de overheidsfinanciën zullen er steeds vaker prioriteiten worden
gesteld. Om het bestuur doordachte enbewuste keuzes te kunnen laten maken, is het
voor de brandweerorganisatie, de bestuurders en de gemeenteraden van groot belang
dat de kostenstructuur zo snel mogelijk transparant is. Om goede keuzes te kunnen
maken is het immers van groot belang dat de consequenties van keuzes voor alle
partijen helder zijn.

•

Samenwerking in Veiligheidsketens.
Brandweer Hollands Midden werkt straks voor de burgers en bedrijven van Hollands
Midden, onder aansturing en regie van het Algemeen Bestuur, samen met vele partners
zoals GHOR, Politie, Gemeenten, Milieudiensten, Waterschappen, Defensie en vele
andere vitale infrastructuurpartners en andere brandweerregio’s. De afhankelijkheden
van elkaar - zowel binnen de nieuwe organisatie BHM, als tussen de BHM en al haar
partners - zijn groot en van wezenlijk belang voor de kwaliteits- en efficiencyontwikkeling.
Dat vraagt van ons een cultuur (houding en gedrag) waarin er bereidheid moet zijn om

1

In totaal zijn er 44 posten, waarvan 42 posten met vrijwilligers.
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over organisatiegrenzen en belangen heen te kijken naar gemeenschappelijke
(veiligheids)doelen en de daarbij behorende afspraken te maken en na te komen. BHM
wil een betrouwbare en transparante partner, dienstverlener en opdrachtnemer zijn die
zich laat aanspreken en anderen aanspreekt op te maken en gemaakte afspraken. Juist
bij problemen zoek je elkaar op om het probleem samen op te lossen.
•

Interne randvoorwaardelijke kwaliteit en transparantie
Te ontwikkelen P-beleid en organisatie
Om extern een betrouwbare partner en opdrachtnemer te kunnen zijn is het van belang
dat er balans is tussen wat en wie je naar buiten toe wilt zijn (gewenst imago) en intern
bent (identiteit). Dat betekent dat iedereen binnen de BHM weet wat van hem of haar
wordt verwacht. Taken, samenwerkingsrelaties, spelregels en gewenste houding en
gedrag moeten helder zijn. Ook moet duidelijk zijn wat de medewerker van de organisatie
mag verwachten. Verantwoordelijkheden en rollen moeten volstrekt helder zijn.
Betrekken van medewerkers in organisatie dagelijks werk
Ieder team/afdeling hoort periodiek werkoverleg te hebben onder leiding van de daartoe
aangewezen direct leidinggevende. Alle leidinggevenden hebben periodiek overleg met
hun leidinggevenden. In de nieuwe (lerende) organisatie vragen we elkaar geregeld om
feedback om de processen steeds verder te verbeteren. De proceseigenaar neemt het
initiatief om hierover te sparren met de eigen medewerkers en andere proceseigenaren.
Het kenniscentrum/leeragentschap speelt een belangrijke integrerende rol tussen de
hoofdprocessen en de vertaling van verbeteringen in oefenen en opleiden
(vakbekwaamheid). Een adequate inrichting van de medezeggenschap zal in
samenwerking tussen de BOR en de bestuurder nader worden uitgewerkt. Iedereen heeft
recht op een veilige werkomgeving waarvoor leidinggevenden in eerste instantie de
voorwaarden moeten scheppen en voorbeeldgedrag dienen te vertonen.
Verantwoordelijkheden kunnen verschillen, respectvolle omgangsvormen gelden voor
iedereen.
Ontwikkeling Proces- en informatiemanagement
Kwaliteits- en efficiency ontwikkeling zijn in de nieuwe organisatie sterk aan elkaar
verbonden. Zowel de operationele informatiebehoefte, in going concern als in opschaling,
zijn afhankelijk van informatieontsluiting, deling en verdeling van bestanden.
Efficiënte ondersteuning staat of valt met digitale informatie uitwisseling in een grote
verkeersintensieve regio met plus minus 45 locaties.
Zonder up-to-date beheersinformatie over formatie en planning, opleidings- en
oefenplannen en planning, financiële planning en uitputting, middelenoverzicht en inzicht,
investerings- en onderhoudsplanning zijn adequate en efficiënte integrale keuzes en
besturing onmogelijk.
Investeren in informatievoorziening is daarom noodzakelijk maar kan alleen door
efficiencywinst in bestaande budgetten en formatie van de huidige overkomende
gemeentelijke budgetten (op termijn) gerealiseerd worden.

Ambitie
De ambitie van Brandweer Hollands Midden is de nieuwe organisatie méér te laten zijn dan
de som der delen. Burgers hebben recht op goede en efficiënte hulpverlening en advies.
Context, opdrachten en ambitie hebben geleid tot de volgende uitgangspunten voor de
inrichting van Brandweer Hollands Midden:
•

Procesmatig werken, waarbij de directie als proceseigenaar aanspreekbaar is op het
effectief en efficiënt uitvoeren van het proces tegen vooraf afgesproken kwaliteitseisen;
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•

Invulling geven aan de kwaliteitsverbetering van het brandweervak (lerende organisatie);

•

Oog hebben voor (externe) ontwikkelingen, wensen en veranderingen en daardoor de
dienstverlening binnen en buiten de organisatie verbeteren;

•

Een financieel gezonde organisatie neerzetten;

•

Een organisatiestructuur bouwen die in staat is te anticiperen op - en het verwerken van toekomstige ontwikkelingen.

Uitgangspunt voor Brandweer Hollands Midden is, dat er zowel op bestuurlijk als ambtelijk
niveau één aanspreekpunt is.
Brandweer Hollands Midden wordt een procesgestuurde organisatie. Dit komt voort uit de
behoefte dat de resultaten van de organisatie niet bij toeval worden behaald, maar dat deze
voorspelbaar dienen te zijn. Door de organisatie te bouwen rondom de processen en door
per proces één proceseigenaar aan te wijzen, wordt dit bereikt. Ook komt dit tot uiting in de
taken en verantwoordelijkheden van de leidinggevenden.
De primaire processen zijn de brandweerspecifieke processen risicobeheersing en
incidentenbestrijding. Operationele voorbereiding wordt als direct ondersteunend proces
gezien voor risicobeheersing en incidentenbestrijding. Alle overige processen
(bedrijfsvoeringstaken) in de nieuwe brandweerorganisatie zijn ondersteunend of besturend.
Een en ander wordt geïllustreerd aan de hand van het volgende bedrijfsmodel:

Bedrijfsmodel Brandweer
Besturing
Beleid, Planning en Control

Maatschappij
Acute hulpverlening
Incidentbestrijding
Crisisbeheersing
Dienstverlening

Burgers
Bedrijven
Overheden

Primaire processen

Ondersteunende processen

(onderverdeeld in afdelingen)

(onderverdeeld in afdelingen)

Incidenten
bestrijding
Operationele
voorbereiding
Risico
beheersing

Advies
Vergunningen
Voorlichting
Onderzoek

Financieel
Service desk

Klanten

Communicatie
Leveranciers

Personeel

Facilitair

Werkprocessen, Protocollen en Informatie

De processen binnen Brandweer Hollands Midden sluiten logisch op elkaar aan en
bevorderen samenwerking (onderlinge afhankelijkheid).
Het uitgangspunt bij het maken van de procesinrichting is dat de primaire processen altijd
behoeftestellend zijn.
De organisatiestructuur van Brandweer Hollands Midden is voornamelijk op basis van de
processen ingericht. Daarnaast is er gekeken naar de gebiedsindeling van de
Veiligheidsregio Hollands Midden.
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Hoofdstuk

3

Hoofdstructuur en inrichtingsprincipes

3.1 Definitie
Brandweer Hollands Midden is onderdeel van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Voor de
in de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten verzorgt Brandweer Hollands
Midden de brandweerzorg.

3.2 Doelstelling
De meerwaarde van Brandweer Hollands Midden ligt in de kwaliteitsverbetering van de
brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing, de borging hiervan en de
bestendigheid om toekomstige ontwikkelingen op dit gebied aan te kunnen. Dit alles om de
inwoners van Hollands Midden een verantwoorde brandweerzorg, rampenbestrijding en
crisisbeheersing aan te kunnen blijven bieden tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.
Door de brandweerzorg gezamenlijk te organiseren verwachten de deelnemende gemeenten
te kunnen voldoen aan de door de minister van BZK gestelde kwaliteitseisen in de Wet
Veiligheidsregio’s.

3.3 Producten, diensten en activiteiten
Per organisatieonderdeel is er een producten- en diensten catalogus (PDC) gemaakt. De
catalogi maken geen onderdeel uit van het organisatieplan, maar zijn separaat beschikbaar.
De producten, diensten en activiteiten per organisatieonderdeel worden in de diverse
hoofdstukken behandeld.

3.4 Relaties
Er zijn vier soorten relaties binnen de Brandweer Hollands Midden:
1.
2.
3.
4.

Externe relaties: bijvoorbeeld gemeenten, burgers, leveranciers, pers;
Interne relaties: onderdelen binnen Brandweer Hollands Midden;
Ketenpartners: de partners binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden.
Bestuurders: algemeen bestuur en dagelijks bestuur.

3.5 Processen en informatiemanagement
3.5.1 Introductie
Procesmanagement is het procesmatig inrichten, besturen, beheersen en verbeteren van de
activiteiten in de organisatie en in ketens. We spreken hier dus van een continu proces.
De brandweer heeft de wettelijke verplichting een kwaliteitszorgsysteem te hanteren (artikel
21 Wet Veiligheidsregio’s). Brandweer Hollands Midden sluit aan bij Brandweer Nederland
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om, via de projecten Cicero en Aristoteles, het INK-managementmodel te hanteren2. Volgens
het INK3-managementmodel bestaat procesmanagement uit drie deelaspecten:
•
•
•

Ontwerpen van processen
Beheersen van processen
Veranderen (verbeteren en vernieuwen) van processen

3.5.2 Naar een procesgestuurde organisatie
In de staande gemeentelijke
brandweerorganisaties binnen de regio
Hollands Midden heeft (bijna) iedere
kazerne een eigen manier van werken.
Geconstateerd is dat er bij diverse
brandweerorganisaties weinig informatie
beschikbaar is om beslissingen te
onderbouwen en dat er onduidelijke,
moeilijk meetbare te behalen resultaten
gedefinieerd worden. Voor een gezonde
bedrijfsvoering, schaalvergroting en de
complexiteit van de nieuwe organisatie is
dit onwenselijk. In de besturing van de
nieuwe organisatie wordt sterk ingezet op
procesgericht denken en doen. De basis
voor deze processen wordt steeds
gevormd door de Plan-Do-Check-Act
cyclus. Juist in een sterk veranderende
organisatie zullen de processen
ondersteunend zijn aan deze
veranderingen van de organisatie. Door de
processen te beschrijven en hieraan werkinstructies, documentformats en
protocollen/procedures te hangen, werkt een ieder in de toekomst op basis van dezelfde
’handleiding’: de procesgestuurde organisatie.

3.5.3 Verantwoordingsmatrix
Elk sector heeft te maken met een proces Verantwoordelijke (proceseigenaar), Uitvoerende,
Informatievrager en Trigger (wie of wat start het proces). Deze rollen worden benoemd in de
verantwoordingsmatrix.
Meer informatie over processen (algemeen), de verantwoordingsmatrix en de uitgewerkte
processen zijn te vinden in het Processenhandboek.4

3.5.4 Informatiemanagement
Informatiemanagement staat voor het aanleveren en beheren van consistente integere en
actuele informatie.

2

Aristoteles is een systeem voor prestatiesturing. Cicero is een samenhangend pakket aan
activiteiten om de kwaliteit van de brandweerorganisatie te verbeteren. Beiden zijn geïnspireerd door
het INKmanagementmodel.
3
Instituut Nederlandse Kwaliteit.
4

Het processenhandboek is nog niet volledig gereed. Het handboek zal voor 1 januari 2011 klaar zijn.
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Binnen Brandweer Hollands Midden is informatiemanagement nog vrij nieuw. Landelijk heeft
de ontwikkeling van informatiemanagement binnen de brandweer veel aandacht. Het wordt
door de NVBR ondersteund met diverse landelijke initiatieven.
De samenwerking met de ketenpartners politie, gemeenten, hoogheemraadschappen enz,
draagt bij aan het effectief omgaan met de basisregistratie gegevens. Het delen van
gegevens en informatie op regionaal niveau sluit aan bij de samenwerking van de
veiligheidsketen.
Bij de inrichting hanteren we enkele uitgangspunten:
•

Informatie mag maar éénmaal worden ingevoerd en er is één eigenaar van de
informatie. Als de informatie-eigenaar (bron) van buiten de brandweer komt,
bijvoorbeeld gemeenten of Kamer van Koophandel, dan zal de bron de eigenaar
blijven. De brandweer kan de gegevens wel gebruiken maar niet muteren.

•

De inrichting wordt dusdanig gemaakt, dat degene die de informatie actueel houdt,
problemen kan krijgen met het niet actueel houden van deze informatie. Voorbeeld:
iedere medewerker houdt zijn eigen NAW-gegevens bij. Het is de medewerker zelf
die er last van heeft als deze thuis geen post meer ontvangt van het bedrijf.

•

Om de informatie consistent en integer te houden wordt het functioneel (applicatie)
beheer centraal uitgevoerd bij informatiemanagement.

Vaak is er verwarring tussen informatiemanagement en ICT. In het inrichtingsplan
Informatiemanagement worden de verschillen uitgelegd en toegelicht.
Bron: Proces- en informatiemanagement tussenrapportage v1.0

3.6 Structuur inrichting
3.6.1 Terminologie en verantwoording
In het organisatieplan worden de volgende begrippen gebruikt voor aanduidingen binnen de
organogrammen van de afdelingen van Brandweer Hollands Midden (BHM).
Sector: een sector wordt geleid door een sectordirecteur. Er zijn 5 sectoren binnen BHM:
incidentenbestrijding, operationele voorbereiding, risicobeheersing, concernstaf en middelen.
Afdeling: elke sector heeft waar nodig een aantal afdelingen onder zich. Een afdeling wordt
geleid door een afdelingshoofd. Het afdelingshoofd heeft volledige P-verantwoordelijkheid
voor de lijn onder zich. Indien de span of control het toelaat voert het afdelingshoofd ook de
P-gesprekken met alle medewerkers van de diverse teams van zijn afdeling.
Team: Een afdeling kan bestaan uit 1 of meerdere teams. Elk team wordt geleid door een
teamleider. Onder de teamleider vallen de medewerkers. De teamleider kan een uitvoerende
rol hebben m.b.t. de P-gesprekken; de verantwoordelijkheid ligt bij het afdelingshoofd c.q. de
sectordirecteur.
De organisatie van de sector Incidentenbestrijding kent een afwijkende organisatiestructuur.
De structuur wordt niet aangeduid met afdelingshoofden en teamleiders, maar kent zijn eigen
benamingen en verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. In hoofdstuk
4 wordt de afwijkende structuur nader omschreven.
Daar waar in dit organisatieplan gesproken wordt over medewerkers, de mannelijke
vervoeging gebruikt wordt of de term ‘hij’ gebruikt wordt, wordt vanzelfsprekend ook de term
‘zij’ of de vrouwelijke medewerkers van Brandweer Hollands Midden bedoeld.
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Brandweer Hollands Midden maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Hollands Midden.
Dit organisatieplan beperkt zich tot de inrichting van Brandweer Hollands Midden. De wijze
waarop de brandweer verantwoording aflegt aan het Algemeen Bestuur (AB) is vastgelegd in
de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (vastgesteld door het
Algemeen Bestuur op 18 december 2010).

3.6.2 Hoofdstructuur Brandweer Hollands Midden
Brandweer Hollands Midden heeft een eenhoofdige leiding: de regionaal commandant. Deze
wordt ondersteund door het directieteam. De directie wordt ondersteund door het
Concernstafteam en de controller.
NB: Aan de structuur en functiebeschrijvingen kunnen geen rechten ontleend worden.
De Regionaal Commandant leidt het directieteam. Het directieteam bestaat naast de
Regionaal Commandant uit 5 sectordirecteuren.

Regionaal
commandant

Controller

Sectordirecteur
Risicobeheersing
(RB)

Sectordirecteur
Operationele
Voorbereiding (OV)

Plv commandant /
Sectordirecteur
Concernstaf

Sectordirecteur
Incidentenbestrijding
(IB)

Sectordirecteur
Middelen

De regionaal commandant is eindverantwoordelijk voor het functioneren en presteren van
het korps. De organisatie maakt beleid, de regionaal commandant stelt vast (na advies van
het directieteam), de organisatie voert uit. Iedere leidinggevende houdt rekening met het feit
dat de regionaal commandant bestuurlijk verantwoordelijk is en biedt dan ook steeds tijdig
informatie aan de regionaal commandant aan voor die gevallen die bestuurlijk gevoelig zijn
of waarbij het imago van de organisatie in het geding is.
Iedere sectordirecteur geeft leiding aan een organisatieonderdeel: een sector. In volgend
schema is voor ieder directielid aangegeven aan welke afdelingen hij leiding geeft.
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Regionaal
commandant

Controller

Plv commandant /
Sectordirecteur
Concernstaf

Communicatie

Informatievoorziening

Planning, Control en
Kwaliteit

Beleid en Strategie

Sectordirecteur
Risicobeheersing
(RB)

Sectordirecteur
Operationele
Voorbereiding (OV)

Advisering

Vakbekwaamheid

Toezicht

Planvorming

Objectpreparatie

Kenniscentrum

Sectordirecteur
Incidentenbestrijding (IB)

Sectordirecteur
Middelen

Cluster

Financiën

Ploeg

Facilitair

Personeel

In de volgende hoofdstukken wordt de structuur per sector verder uitgewerkt.

3.6.4 Regionaal commandant
De regionaal commandant van Brandweer Hollands Midden heeft vier rollen:
•
•
•
•

Regionaal commandant Brandweer
Directeur Veiligheidsregio
Voorzitter veiligheidsdirectie
Secretaris Bestuurlijk orgaan (DB en AB)

De regionaal commandant brandweer is de inhoudelijke schakel tussen Bestuur,
Veiligheidsdirectie en de activiteiten binnen de eigen organisatie. Hij draagt zorg voor een
goede afstemming, terugkoppeling en communicatie vanuit de overleg gremia en is ambtelijk
eindverantwoordelijk voor de brandweerzorg.
Bij capaciteitsproblemen binnen de brandweerorganisatie geeft hij de prioritering aan van te
verrichten werkzaamheden.
De specifieke taken en verantwoordelijkheden staan genoemd in de Gemeenschappelijke
Regeling (december 2009).
Bron: Management ondersteuning Brandweer, mei 2010
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3.6.5 Relatie met gemeenten
Vier functionarissen uit de directie van Brandweer Hollands Midden zijn
brandweeraccountmanagers voor de lokale besturen en/of de burgemeester. Dit zijn:
•
•
•
•

de plaatsvervangend regionaal commandant / sectordirecteur Concernstaf
de sectordirecteur Risicobeheersing
de sectordirecteur Operationele Voorbereiding
de sectordirecteur Incidentenbestrijding

Dit betekent dat zij voor de lokale besturen en/of burgemeesters integraal aanspreekbaar zijn
op brandweerzaken. Hiermee heeft het gemeentebestuur een duidelijk aanspreekpunt
binnen Brandweer Hollands Midden. De verdeling van de brandweeraccountmanagers over
de gemeentebesturen vindt plaats op basis van de districtsindeling binnen de
veiligheidsregio. Per district is er voor de gemeenten één brandweeraccountmanager die ook
in deze functie deelneemt aan de vergaderingen van het districtscollege ‘nieuwe stijl’. De
brandweeraccountmanager zal, binnen de gestelde kaders, bestuursafspraken voorbereiden
en zorg dragen voor een adequate uitvoering van deze afspraken binnen de processen van
de brandweerorganisatie. Verder is de brandweeraccountmanager verantwoordelijk voor de
goede doorgeleiding van een bestuurlijke vraag binnen de brandweerorganisatie en
terugkoppeling daarover aan de lokale gemeentebesturen en/of burgemeesters.
De brandweeraccountmanager zet zich in voor een goede werkrelatie met zijn
gemeentebesturen en heeft oog voor bestuurlijke dilemma’s en geeft vanuit zijn vak advies.
Hij geeft tijdig bestuurlijk relevante informatie en weet de juiste steun op het juiste moment te
organiseren. De brandweeraccountmanagers regelen onderling de vervanging bij
afwezigheid.

3.7 Paraatheid versus inrichting organisatie
De kern van de brandweerzorg wordt gevormd door het snel kunnen reageren op
alarmoproepen. Om deze snelheid in stand te kunnen houden is continu een groep
medewerkers paraat in de nabijheid van, of op de brandweerposten in de regio. Al deze
medewerkers hebben een dubbelfunctie: het borgen van de paraatheid (en daarmee het snel
kunnen reageren op een oproep), dagelijkse werkzaamheden bij hun hoofdwerkgever (de
vrijwilligers), en/of ten behoeve van de ondersteuning van de brandweerorganisatie (de
beroeps).
Het borgen van de paraatheid brengt met zich mee dat de werklocatie van deze
medewerkers een gegeven is: op of nabij een brandweerpost. Deze gebondenheid maakt
dat bij de inrichting van de brandweerorganisatie steeds een afweging gemaakt dient te
worden tussen een optimale en efficiënte inrichting (het theoretische of gewenste kader)
versus de paraatheid van brandweerposten (de praktijk). Door deze afweging is daarom bij
de inrichting van de organisatie op punten gekozen voor een op het eerste gezicht vanuit
bedrijfsvoeringoogpunt suboptimale oplossing. Het behoud en optimaliseren van de
paraatheid heeft dan voorrang gekregen op de bedrijfsprocessen.
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Hoofdstuk

4

Incidentenbestrijding

4.1 Definitie
Incidentenbestrijding (IB) is de bestrijding van onveiligheid en de verlening van hulp in acute
noodsituaties door de daadwerkelijke inzet van brandweer, politie en andere
hulpverleningsdiensten.

4.2 Doelstelling
Incidentenbestrijding heeft als taak direct te reageren op spoedeisende meldingen van
onveiligheid en het wegnemen van deze onveiligheid (wettelijke taak). Om deze taak waar te
kunnen maken kan Incidentenbestrijding continu (7 dagen per week, 24 uur per dag)
incidentbestrijders oproepen. Deze kunnen binnen de normtijden op de plaats van het
incident zijn met voldoende en gekwalificeerd personeel en met adequate hulpmiddelen.
Incidentenbestrijding levert ook diensten aan burgers, bedrijven en instellingen. Wanneer de
uit te voeren taak op afspraak mogelijk is, spreken we van dienstverlening. Is dat niet het
geval, dan is er sprake van de wettelijke taak. Als er sprake is van dienstverlening moet
worden bekeken of de paraatheid daardoor niet in gevaar komt. In een later stadium wordt
bepaald wanneer en naar wie een rekening wordt gestuurd als er sprake is van
dienstverlening. Daarvoor dient eenduidig beleid te worden geformuleerd.

4.3 Producten, diensten en activiteiten
Vanuit het proces Incidentenbestrijding worden meerdere producten en diensten geleverd.
De taken worden verricht op basis van wetgeving, dienstverlening, of op basis van het
aannemen van een opdracht.
Conform de wetgeving worden de volgende producten/diensten geleverd:
•
•
•
•
•
•

Redden van mens en dier
Brandbestrijding
Hulpverlening
Schadebeperking
Stabiliseren
Coördinatie multidisciplinair

Om deze diensten te kunnen leveren heeft de brandweer incidentbestrijders paraat. Deze
paraatheid is op diverse manieren vormgegeven. Zo zijn er gemeenten die hebben gekozen
voor een beroepsbezetting op de kazerne, gemeenten met gepiketteerde vrijwilligers en
gemeenten die werken met vrije instroom van vrijwillige brandweermedewerkers. Deze
keuze die door het lokale bestuur is vastgelegd, bepaalt feitelijk het dienstverleningsniveau
van de brandweer bij Incidentenbestrijding.
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4.4 Relaties
Incidentenbestrijding kent diverse categorieën relaties. Per categorie kan een ander
productenpakket geleverd worden.
De volgende categorieën externe relaties worden onderscheiden:
•
•
•
•
•
•

Burgemeesters
Burgers
Bedrijven en instellingen
Overheid
Maatschappelijke organisaties
Regionale Ambulancedienst Hollands Midden

4.5 Structuur inrichting
Bij het ontwerp en de beschrijving van de inrichting van Incidentenbestrijding is de
basisbluseenheid als uitgangspunt genomen. Voor de andere onderdelen van de nieuwe
brandweerorganisatie zijn de taken als uitgangspunt genomen. Dit leidt tot een andere
indeling van de paragraaf ‘structuur inrichting’ per hoofdstuk.

4.5.1 Gebiedsindeling
Het werkterrein van Brandweer Hollands Midden is een omvangrijk gebied met verschillende
soorten restrisico´s die allen een bepaalde vorm van repressieve zorg behoeven. Ieder
gebied kan een andere repressieve dekking vragen, zoals in het Save rapport van 2005
bestuurlijk is vastgesteld. In de regio Hollands Midden hanteert de politie een
gebiedsindeling op basis van districten en teams. Hoewel de politie als collega
hulpverleningsdienst andere sturingsconcepten en risico´s hanteert, is het om de volgende
redenen verstandig om voor Incidentenbestrijding dezelfde districtsindeling te gebruiken.
•

Operationeel wordt tussen de beide diensten veel samengewerkt ook voordat Grip
procedures in werking worden gesteld.

•

In de voorbereiding, afhandeling en nazorg van incidenten is het verstandig gelijke
werkgebieden tussen de twee diensten te hanteren waardoor de kwaliteit voor de
hulpvrager mono- en multidisciplinair verbetert.

•

Het is voor de burgemeesters en de leiding van beide hulpdiensten efficiënt om de
werkgebieden gelijkvormig toe te passen bij het ontwikkelen van korpsbeleid en
strategische ontwikkelingen op het gebied van de openbare orde en veiligheid.

Bij de clusterindeling van Incidentenbestrijding is hiermee rekening gehouden. Evenals het
toepassen van de operationele grootheden zoals bijvoorbeeld aantal medewerkers en aantal
kazernes per gebied en de ‘span of control’ van leidinggevenden. De clusters passen binnen
de bestaande districtgrenzen. Hiermee komt Incidentenbestrijding tot de volgende indeling
van de regio in de verschillende clusters:
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CC: Clustercommandant
PC: Ploegchef

4.5.2 Organisatiestructuur

Sectordirectie
Incidentenbestrijding

Staf

Cluster

Cluster

Post

Cluster

Post

Ploeg

Cluster

Post

Ploeg

Cluster

Cluster

Cluster

Cluster

Post

Incidentenbestrijding:
8 clusters met in totaal
44 posten bemand door in totaal
60 ploegen

Bij de vormgeving van de structuur van Incidentenbestrijding is de basisbluseenheid (de
tankautospuit) als basis genomen. Als organisatorische basiseenheid voor
Incidentenbestrijding is de groep medewerkers die nodig is om een tankautospuit te
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bemannen gehanteerd. Op beroepsposten worden 8 parate medewerkers geleverd omdat
ook een autoladder wordt ingezet.
De organisatorische basiseenheid kan vrijwillig- of beroepspersoneel zijn of een combinatie
hiervan. Vast staat dat per tankautospuit een groep of een ploeg nodig is om deze te
bemensen om het voertuig operationeel te maken dan wel te houden. Voor een zespersoons
tankautospuit kan dat een groep vrijwilligers zijn van gemiddeld 20 personen of een ploeg
beroepsmedewerkers van 14 personen die per 24-uurdienst rouleren.
Repressieve
medewerkers

De ‘warme’ functies: kwaliteit besluit brandweerpersoneel is leidend. Bij een aantal
functies toevoegen van maatwerk.

Ploegchefs
Om een groep of ploeg paraat te houden en om te kunnen sturen op kwaliteit is een
leidinggevende nodig. In de praktijk betekent dit dat er in een vrijwilligerskazerne minimaal
één ploegchef noodzakelijk is. In een beroepspost met drie ploegen per kazerne zijn drie
ploegchefs nodig. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar Ploegchef vrijwillig (PCv) en
Ploegchef beroeps (PCb). Voor beide typen ploegchef-functies geldt dat de medewerkers die
deze functies vervullen binnen hun aanstelling de mogelijkheden moeten krijgen om de
toegekende taken en verantwoordelijkheden waar te maken.
De ploegchefs vervullen tevens een essentiële rol in het bepalen van het
Incidentenbestrijdingsbeleid op basis van ervaringen op de werkvloer. Daarnaast hebben zij
een belangrijke rol in het vertalen van het gezamenlijk opgestelde beleid naar de uitvoering
en vormen zij daarmee de verbinding tussen de 44 posten binnen incidentenbestrijding.
Ploegchefs kunnen op basis van hun vaardigheden, kennis en ervaringen specialismen
ontwikkelen binnen Incidentenbestrijding om het vakmanschap van incidentbestrijder te
ontwikkelen.
Ploegchef vrijwillig
Voor de Ploegchef vrijwillig is gemiddeld een tijdsbesteding van 8 uur per week nodig.
Daarbij is het gewenst dat deze functionaris de repressieve functie van bevelvoerder
bekleedt binnen de vrijwillige ploeg waar hij zelf leiding aan geeft. Om een gemiddelde
rekengrootheid te creëren is voor deze functie de standaard vrijwillige kazerne benoemd met
één tankautospuit, ongeveer 100 af te handelen incidenten per jaar en 20 medewerkers.
Verschillende posten binnen de regio hebben substantieel meer of minder vrijwilligers als de
20 tot 25 medewerkers waarmee standaard gerekend is. Daar waar nodig is het mogelijk om
de uren aan te passen per post. Dit kan door de uren voor één ploegchef bij te stellen dan
wel door de totale groep te verdelen in twee ploegen en twee ploegchefs aan te wijzen.
Ploegchef beroeps
De ploegchefs beroeps hebben een voltijdaanstelling waarbij zij in het huidige 24-uurs
systeem een deel van de arbeidstijd functioneren in een parate functie. Hierdoor is een deel
van de te werken uren beschikbaar voor leidinggevende taken. Doordat op beroepskazernes
vaak meerdere specialismen uitgevoerd worden, vraagt dit meer tijd van de leidinggevende
om de kwaliteit van de ploegen te continueren dan wel te verbeteren. Als maatstaf wordt
gerekend met een beroepspost met meerdere specialismen, 14 medewerkers per ploeg en 3
incidenten per dienst.
De ploegchefs vrijwillig en beroeps zijn de verbindende schakel tussen de verschillende
posten. De komende jaren zal binnen Incidentenbestrijding gewerkt worden aan één
gezamenlijk bedrijf en de daarbij horende bedrijfscultuur. Het is daarom noodzakelijk dat de
leidinggevenden binnen Incidentenbestrijding ook op de werkvloer samen één groep worden.
Door de ploegchefs bijvoorbeeld samen te laten werken bij vakbekwaamheid en door hen in
een andere kazerne te laten meekijken c.q. meedraaien, wordt er gewerkt aan één
bedrijfscultuur.
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Ploegchefs

Leidinggevende van een ploeg repressieve medewerkers.
Heeft P-verantwoordelijkheid: voeren van P-gesprekken met de ploegleden (voor
beroepsmedewerkers functioneringsgesprekken, voor vrijwilligers
belangstellingsgesprekken waarin de wederzijdse beleving van het functioneren wordt
besproken).
Heeft een taak bij personele gebeurtenissen (jubilea) binnen zijn post/ploeg en heeft als
ploegchef vrijwillig zo nodig hierover contact met de burgemeester.
Heeft de bevoegdheid materieel buiten dienst te zetten indien het naar zijn mening gevaar
oplevert voor de medewerkers. Levert een bijdrage aan het werkproces
nazorg/registreren
Bij discrepantie tussen capaciteit team en werklast schakelt de ploegchef de
clustercommandant in.
Heeft een rol in het geven van de reguliere oefeningen van zijn post. De ploegchef van
een vrijwillige post is minimaal 1 avond in de week aanwezig bij de oefeningen.
Signaleert bestuurlijke gevoeligheden en geeft deze door binnen de sector aan de
clustercommandant.

Clustercommandant
Een clustercommandant geeft leiding aan de ploegchefs en is verantwoordelijk voor
meerdere kazernes. Uitgangspunt is dat de clustercommandant minimaal één vrijwillige
kazerne in zijn cluster of werkgebied heeft. Het is de clustercommandant die
verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het totale Incidentenbestrijdingsproces in zijn
werkgebied. Hij coördineert de taken tussen de ploegchefs op de verschillende deeltaken
binnen het vakgebied en draagt actief bij aan de kwaliteitsverbetering binnen het
Incidentenbestrijdingsproces. Tevens stemt de clustercommandant op het operationele vlak
af met de multidisciplinaire partners in zijn of haar werkgebied of cluster.
Doordat het Incidentenbestrijdingsproces uitgevoerd wordt met een parate organisatie die in
staat moet zijn om 24 uur per dag en 365 dagen per jaar te functioneren is het wenselijk dat
per cluster een plaatsvervanger is aangesteld. De plaatsvervangend clustercommandant
ondersteunt de clustercommandant en verricht zelfstandig taken binnen
Incidentenbestrijding. Beide functionarissen houden tijdens hun werk contact met het
vrijwillige deel van de Incidentenbestrijdingsorganisatie. Daarom zullen zij regelmatig bij
oefenavonden aanwezig zijn op kazernes in het cluster. Mede afhankelijk van het aantal
kazernes in het gebied zullen beide functionarissen ongeveer één maal per maand per
kazerne aanwezig zijn. Indien nodig kan op basis van het aantal medewerkers of kazernes in
het werkgebied gekozen worden voor een extra plaatsvervangend clustercommandant. Daar
waar nodig informeert de clustercommandant het bevoegde gezag in de gemeente over
operationele feiten als een incident is afgerond. Tevens zal hij of zij gesprekspartner zijn in
de overdracht van een incident naar de ambtelijke organisatie in het werkgebied. Beide
functionarissen worden ingezet als piketofficier binnen Incidentenbestrijding. In totaal zijn 8
clustercommandanten en 8 plaatsvervangers nodig voor de aansturing van de 44 posten.
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Clustercommandant
Incidentenbestrijding
en
plv
clustercommandant

Is integraal verantwoordelijk voor de Incidentenbestrijdingsactiviteiten van alarmering tot
nazorg in het betreffende gebied. Verantwoordelijk voor de paraatheid van de
operationele eenheden in zijn gebied, het maken van afspraken daarover en het
monitoren van de paraatheid.
Verantwoordelijk voor de kwaliteit van het repressief optreden in het gebied.
Verantwoordelijk voor het relatiebeheer met de ambtelijke partners in het gebied.
Heeft een afgeleid eigen jaarplan voor het gebied. Dit plan is met name gericht op het
maken van afspraken met de ketenpartners.
Kan portefeuillehouder zijn van een bepaald onderwerp.
Bepaalt de inzet van capaciteit in het gebied (mag schuiven tussen de teams) en houdt
inzicht in paraatheid en capaciteit van de teams in het gebied.
Draagt zorg voor de werving en selectie van vrijwilligers i.o.m. Personeelszaken.
Voert P-gesprekken met de ploegchefs.
Heeft een taak bij personele gebeurtenissen (jubilea etc) in het gebied en draagt zorg
voor de betrokkenheid van burgemeesters hierbij.
Heeft een signalerende / inventariserende rol m.b.t. het personeel van de afdeling.
Heeft een signalerende rol t.a.v. te verwachten risico’s of bestuurlijke gevoeligheden
(vakinhoudelijk) naar het DT. Geldt voor iedereen in de organisatie op zijn niveau.
Heeft de bevoegdheid personeel de uitrukbevoegdheid te ontnemen (met hierin een
adviesrol van de ploegchef).
Behandelt klachten van burgers uit het clustergebied.
Heeft een rol in het geven dan wel bijwonen van de reguliere opleidingen en oefeningen
in zijn gebied. In de reguliere werktijd zijn 2 avonden per week opgenomen.
Clustercommandant en plv clustercommandant: functie-inhoud is merendeels gelijk. Er
zijn twee functionarissen i.v.m. werklast en omvang van IB. De clustercommandant is, ten
opzichte van de plaatsvervanger, eindverantwoordelijk voor het cluster en richt zich op
beleidontwikkeling. Daarnaast is hij initiator. De plv. clustercommandant richt zich op
dagelijkse werkzaamheden (uitvoering) en is vervanger bij afwezigheid van de
clustercommandant.

Incidentenbestrijding staf
Binnen Incidentenbestrijding moeten een aantal taken centraal uitgevoerd worden om een
aantal gedeelde taken te coördineren dan wel te ondersteunen en efficiency voordeel te
behalen. Deze taken zijn geclusterd in de Incidentenbestrijding staf. Waar mogelijk leveren
de stafmedewerkers een bijdrage in een piketfunctie binnen Incidentenbestrijding. Het
betreft:
•

Planning paraatheid, oefenen en andere activiteiten
Om de paraatheid te kunnen garanderen van incidentenbestrijding moet de inzet van
verschillende groepen gepland worden. Door dit centraal te doen kan capaciteit over
de regio gedeeld en bewaakt worden.

•

Coördinatie piketofficieren
In de sector Incidentenbestrijding zijn 7 OVD gebieden, 2 HOVD gebieden, één CVD
gebied en een ondersteuningsteam ROT actief. De medewerkers in de piketten
vervullen deze taken als deeltaak naast de hoofdfunctie binnen Brandweer Hollands
Midden of als vrijwilliger. Om de voorbereiding van de individuele medewerkers en de
kwaliteitsborging binnen het incidentenbestrijdingspiket te faciliteren, is naast de
directe lijn van de sectordirecteur Incidentenbestrijding, ondersteuning noodzakelijk.
Het betreft hier circa 10.000 incidentenbestrijdingspiket gerelateerde uren die
gecoördineerd en zo optimaal benut dienen te worden.
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•

•

Coördinatie behoeftestelling
Binnen de huidige regionale brandweer zijn veel verschillende manieren waarop
gelijksoortige taken worden uitgevoerd. Om hierin eenheid te krijgen binnen
Incidentenbestrijding moet de komende jaren gewerkt worden aan
Incidentenbestrijding beleid binnen Brandweer Hollands Midden en aan de
behoeftestelling naar andere processen. Tevens moet het geformuleerde beleid
vertaald worden naar procedures, instructies en uitvoeringsregelingen. Alle
leidinggevenden hebben hiervoor binnen hun taken een verantwoordelijkheid. Om de
beleidsvorming, behoeftestelling en uitvoering op een eenduidige wijze vorm te geven
en te bewaken, is een centrale functie binnen de staf noodzakelijk. Na de
inventarisatieperiode zal een harmonisatiefase starten. Daarna bevindt IB zich in een
relatief stabiele situatie.
Administratieve ondersteuning
De verschillende onderdelen binnen de staf en de leiding van Incidentenbestrijding
moeten administratief ondersteund worden om het dagelijks proces van informatieverwerking, coördinatie van vergaderingen, post afhandeling en agenda beheer
mogelijk te maken. Naar verwachting is hiervoor minimaal 2 fte noodzakelijk, ondanks
de te verwachten kwaliteit van het proces/informatie management.

Directie Incidentenbestrijding
De clustercommandanten en de staf worden geleid door een sectordirecteur
Incidentenbestrijding en een plaatsvervanger. Met name door het parate en operationele
karakter van het proces is een plaatsvervanger nodig. De sectordirecteur is verantwoordelijk
voor het complete Incidentenbestrijdingsproces en een efficiënte koppeling naar de andere
processen, zodat het totale product Incidentenbestrijding van Brandweer Hollands Midden
optimaal geleverd wordt.
De sectordirecteur heeft zitting in het directieteam van de brandweer. Tevens is de
sectordirecteur bestuurlijk accountmanager van één van de 4 districten (zie paragraaf 3.6.5).
De plaatsvervanger geeft leiding aan de Incidentenbestrijding staf en ondersteunt de
sectordirecteur Incidentenbestrijding bij organisatorische- en kwaliteitsvraagstukken. Beide
medewerkers leveren een bijdrage in het Incidentenbestrijdingsproces als piketfunctionaris.
Sectordirecteur
Incidentenbestrijding

Scherp krijgen en houden van de resultaten van de gehele regionale brandweer (vanuit
DT-verantwoordelijkheid) en van de eigen sector. Het DT is samen als eerste
verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de totale regionale brandweer.

en

Een DT-lid heeft een DT-verantwoordelijkheid (voor de gehele organisatie), een
lijnverantwoordelijkheid (voor zijn sector) en is als bestuurlijk accountmanager
aanspreekbaar.

Plv Sectordirecteur
Incidentenbestrijding

Het DT-lid is adviseur van de regionaal commandant en van het bestuur.
Opstellen jaarplan en jaarplanning.
Uitvoeren jaarplan en jaarplanning.
Inzet toegewezen formatie binnen vastgestelde kaders (inclusief ontslag, aanstellingen en
interne verschuivingen).
Afstemming eigen begroting binnen DT, bewaking eigen budget.
Proceseigenaar: verantwoordelijk voor optimale inrichting van het proces en voor de
organisatie van de verbeterdynamiek.
Voert P-gesprekken met clustercommandanten.
Tevens bestuurlijk account manager.
Sectordirecteur en plv sectordirecteur: functie-inhoud is gelijk. Twee functionarissen i.v.m.
werklast en omvang sector. Eén verschilpunt: sectordirecteur is eindverantwoordelijk.
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Op basis van bovenstaande beschrijving en indeling ontstaat onderstaand organogram:
Sectordirecteur
Incidentenbestrijding
(+ plv)
Stafmedewerkers
Incidentenbestrijding

Cluster
commandant
(+ plv)

Cluster
commandant
(+ plv)

Ploegchef

Cluster
commandant
(+ plv)

Ploegchef

Medewerkers

Cluster
commandant
(+ plv)

Ploegchef

Medewerkers

Cluster
commandant
(+ plv)

Cluster
commandant
(+ plv)

Cluster
commandant
(+ plv)

Cluster
commandant
(+ plv)

Ploegchef

Incidentenbestrijding:
8 clustercommandanten
60 ploegchefs

Warme organisatie
Bovenstaande structuur geldt voor de normale dagelijkse werkzaamheden binnen
Incidentenbestrijding. Op het moment dat een brandweereenheid uitrukt naar een incident
geldt een andere structuur: de warme organisatie. Deze structuur wordt niet in dit
organisatieplan, maar in een separaat document beschreven.
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Hoofdstuk

5

Operationele Voorbereiding

5.1 Definitie
Operationele Voorbereiding (OV) betreft alle activiteiten ter voorbereiding op het
daadwerkelijke operationele optreden. In de context van Brandweer Hollands Midden betreft
het het borgen van voldoende vakbekwame mensen en het borgen van de kennis en
informatie die nodig is voor het operationele optreden (door bijvoorbeeld het maken van
plannen). Het borgen van voldoende materiaal is ondergebracht bij de sector Middelen
(afdeling Facilitair).
Het gaat dus in de eerste plaats om het optimaal voorbereiden en beschikbaar maken en
houden van de organisatie van Brandweer Hollands Midden. Daarnaast is het de kerntaak
van OV om de medewerkers van Brandweer Hollands Midden op het juiste competentie- en
kennisniveau te brengen en te houden. Op deze wijze kan een samenhangend optreden bij
Incidentenbestrijding en grootschalig optreden ontstaan.

5.2 Doelstelling
Het sector Operationele Voorbereiding heeft als primaire doelstelling het leveren van
producten en diensten die de uitvoering van de repressieve brandweerwerkzaamheden
versterken of ondersteunen, zowel bij het monodisciplinaire als bij het multidisciplinaire
optreden van de brandweer. Het vormt de verbindende schakel tussen enerzijds
Risicobeheersing waar er alles aan gedaan wordt om risico’s op incidenten zo klein mogelijk
te houden en de Incidentenbestrijding waarbij hulpverleners ingezet worden ‘mocht er toch
iets gebeuren’. Anderzijds is OV de schakel tussen de multidisciplinaire partners en externe
partijen die een rol spelen bij Incidentenbestrijding en crisisbeheersing (zowel regionale
partners als instanties op landelijk niveau) en de interne organisatie. De kracht van de
activiteiten die uitgevoerd worden binnen Operationele Voorbereiding zit in verrijken,
versterken en verbinden.
De activiteiten binnen OV zijn er op gericht dat de personen die actief zijn bij
Incidentenbestrijding (het repressieve optreden), maar ook binnen de andere afdelingen,
adequaat zijn voorbereid op hun specifieke taakuitvoering. Dit heeft te maken met het
vakbekwaam worden en blijven van de diverse functionarissen en de beschikking hebben
over de juiste middelen (plannen, procedures, materiaal en materieel) om tot de vereiste
taakuitvoering te komen. Dit komt binnen OV tot uiting door activiteiten die plaatsvinden
binnen de taakgebieden Vakbekwaamheid, Planvorming en het Kenniscentrum.

5.3 Producten, diensten en activiteiten
De producten en diensten van Operationele Voorbereiding zijn in drie hoofdgroepen onder te
brengen: Vakbekwaamheid, Planvorming en Kenniscentrum.
Vakbekwaamheid
Alle activiteiten die binnen het taakveld Vakbekwaamheid (Opleiden & Oefenen) worden
uitgevoerd zijn gericht op het vakbekwaam maken en houden van het brandweerpersoneel.
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•

Binnen het taakveld Vakbekwaamheid wordt als eerste het deelgebied
Vakbekwaamheidsbeleid onderscheiden. Hierbij gaat het om werkzaamheden zoals het
opstellen van opleiding- en oefenbeleid en daaruit volgend het opstellen van
oefenjaarplannen, zowel op centraal als op decentraal niveau. Deze documenten worden
voor de behoeftestellende Incidentenbestrijdingsorganisatie ontworpen en aan het DT
aangeboden ter besluitvorming.

•

‘Vakbekwaam worden’: hiermee wordt bedoeld opleiden en bijscholen. Dit omvat alle
organiserende en coördinerende werkzaamheden gericht op het uitvoeren van scholing
en bijscholing. Voor de uitvoering van opleidingsactiviteiten kan ten dele gebruik worden
gemaakt van personeel dat werkzaam is binnen de sector Incidentenbestrijding of andere
bedrijfsonderdelen en naast de reguliere taken een neventaak heeft binnen het
vakgebied van vakbekwaamheid. Dit vraagt een intensieve afstemming met
Incidentenbestrijding en moet nader geduid worden.

•

‘Vakbekwaam blijven’: hierbij gaat het om het mono- en multidisciplinair trainen en
oefenen. De doelstelling is het op het gewenste niveau verkrijgen en houden van de
vakbekwaamheid van het repressieve personeel. Het gaat hier om het trainen en
oefenen van alle operationele functies binnen de brandweer op het gebied van de monoen multidisciplinaire taakuitvoering, ofwel het geoefend houden van de gehele
brandweerketen, van manschap tot Commandant van Dienst.

Naast de werkzaamheden op het gebied van Vakbekwaamheid heeft de afdeling ook een rol
voor de gehele organisatie als ‘makelaar’ in opleidingen en trainingen (denk bijvoorbeeld hier
ook aan opleidingen die benodigd zijn t.b.v. het Tweede Loopbaanbeleid). Uit andere delen
van de organisatie kan aan deze afdeling de vraag worden gesteld om met behulp van een
programma van eisen een opleiding of training extern te betrekken. Hier wordt dus gebruik
gemaakt van de aanwezige creativiteit en kennis omtrent opleidingen en oefeningen bij OV.
Planvorming
Het gehele stelsel van operationele plannen, aanvalsplannen, procedures, werkinstructies,
handboeken, coördinatiestructuren en opschalingmodellen vormt het werkveld van
Planvorming. Planvorming onderhoudt intensieve betrekkingen met de multidisciplinaire
partners, de primaire processen Risicobeheersing en Incidentenbestrijding en de overige
processen binnen de brandweerorganisatie. In de regel zal vanuit de primaire processen
Risicobeheersing en Incidentenbestrijding input voor de werkzaamheden geleverd worden.
Uitgangspunt voor Planvorming is de toerusting van de vraaggestuurde organisatie:
Planvorming levert producten waartoe een behoeftesteller opdracht heeft gegeven en die
toepasbaar zijn voor het operationeel optreden zowel mono- als multidisciplinair.
Binnen het taakveld Planvorming is een tweetal thema’s te onderscheiden:
1. Plannen en Procedures brandweerzorg;
2. Grootschalig en Multidisciplinair optreden, coördinatie en leiding.
Naast taken op het gebied van de basisbrandweerzorg, worden ook producten ten behoeve
van het specialistisch optreden ontwikkeld, cyclisch onderhouden en continu kwalitatief
bewaakt. Sommige brandweertaken zijn dermate specifiek en kennisintensief (o.a.
OGS/WVD en duiken) dat (beleids-)medewerkers binnen OV zich samen met de
vakspecialisten binnen IB bezig houden met het procesmatig ontwikkelen en beheren van
het specialistisch optreden.
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Plannen en procedures voor de brandweerzorg
Generieke en specifieke procedures voor de basis- en specialistische brandweerzorg,
werkinstructies, VGO-kaarten (Veiligheid Gebruik Onderhoud), handboeken voor
bevelvoerders, (H)OVD’s en CVD’s, worden ontworpen, toepasbaar gemaakt en
geactualiseerd. Ook het maken van procedures voor de first responderteams behoort bij de
activiteiten van dit proces. Eveneens worden naslagwerken toepasbaar gemaakt voor de
dagelijkse praktijk.
De OV-taken op het gebied van basis- en specialistische brandweerzorg zijn meer dan
alleen het beschrijven van een procedure. Het wordt uitgevoerd door medewerkers die
bekend zijn met de ontwikkelingen op het desbetreffende vakgebied. Men draagt zorg voor
bewaking van de procesvoortgang, brengt verschillende procesuitvoerders en partijen bij
elkaar en stemt indien nodig prioriteiten met elkaar af.
De vertaling van plannen en procedures naar het meldkamerdomein en het overleg
hieromtrent behoort tot de taken van dit deelgebied.
Grootschalig en multidisciplinair optreden, coördinatie en leiding
In dit deelgebied worden rampen- en Incidentenbestrijdingsplannen ontworpen, onderhouden
en geactualiseerd, evenals evenementenplannen, aanvalsplannen, crisisplannen,
procedures van multidisciplinaire aard en het grootschalig optreden. Het brandweergedeelte
van rampenbestrijdingsplannen wordt opgesteld in nauwe samenwerking met
Risicobeheersing en Incidentenbestrijding. Tevens wordt geadviseerd over de inzetbaarheid
en kwaliteit van bedrijfsbrandweren. Het cluster heeft een loketfunctie op het gebied van
plannen en procedures voor het multidisciplinaire en grootschalige optreden.
Dit deelgebied ontwikkelt, beheert en adviseert over alle coördinatieprocessen, -structuren
en -faciliteiten waar de brandweer over gaat. Deze hebben in essentie een multidisciplinair
karakter, maar vormen de basis voor de wijze van optreden van de brandweer binnen het
gehele stelsel van de overheidshulpdiensten in de regio Hollands Midden. Onderwerpen als
mono- en multidisciplinaire opschaling, bijstand aan buurregio’s, het onderhouden/beheren
van CoPI en RCC, facilitering van Incidentenbestrijding aangaande operationele
leidinggevenden, het onderhoud en beheer van Cedric, de afstemming en integratie met de
multidisciplinaire partners (binnen de eigen regio, maar ook op landelijk niveau: NCC/LOCC)
krijgen binnen dit deelgebied gestalte.
Dit deelgebied draagt zorg voor een interactie tussen Incidentenbestrijding, Planvorming en
Vakbekwaamheid voor wat betreft het bekwaam houden van de operationeel
leidinggevenden.
Het onderhoud en beheer van het proces bedrijfsopvang (BOT) en de daarbij behorende
procedures en uitvoeringsregelingen behoren eveneens tot de taken van dit deelgebied.
De vertaling van de hiervoor genoemde plannen en procedures naar het meldkamerdomein
en het overleg hieromtrent behoort tot de taken van dit deelgebied.
Kenniscentrum
Brandweer Hollands Midden heeft de ambitie om een lerende en vernieuwende organisatie
te zijn, waarbij processen en structuren zodanig zijn ingericht, dat leren en innoveren
onderdeel worden van de dagelijkse praktijk. In de procesgestuurde organisatie is de
kwaliteitsverbeteringsloop onlosmakelijk verbonden met het werk. Het kenniscentrum moet
de verbindende schakel zijn gericht op deze verbeterdynamiek.
Het in het inrichtingsplan van december 2009 beschreven kenniscentrum is een belangrijk
onderdeel binnen het proces Operationele voorbereiding. Het kenniscentrum is
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procesverantwoordelijk voor het leeragentschap en daarmee ook aanjager voor de gewenste
verbetercyclus. Het kenniscentrum faciliteert in kennis die elders in de organisatie niet
voorhanden is. Het kenniscentrum is onafhankelijk en geeft gevraagd en ongevraagd advies
aan de directie. Het kenniscentrum kan voor het verkrijgen van specifieke kennis worden
bevraagd door de gehele organisatie. Daar waar mogelijk zullen onderwerpen op een
projectmatige wijze worden aangepakt met vertegenwoordigers van de diverse partijen. Na
realisatie van een project vindt overdracht naar de staande organisatie plaats. Het
kenniscentrum werkt als een kennismakelaar die in staat is om de verschillende netwerken
aan elkaar te smeden.
Het kenniscentrum is met name gericht op de vakinhoudelijke kwaliteit van de brandweer.

5.4 Relaties
Relaties / behoeftestelling
De belangrijkste relaties van de sector OV zijn:
•
•
•
•
•
•

Sector Incidentenbestrijding
Sector Risicobeheersing
De ketenpartners (voor de multidisciplinaire plannen)
Gemeentelijke beleidsteams
Kenniscentrum
Afdeling Planning / Control / Kwaliteit

5.5 Structuur / inrichting
5.5.1 Algemeen
De sector Operationele Voorbereiding staat onder leiding van de sectordirecteur
Operationele Voorbereiding. De structuur van dit organisatieonderdeel volgt de indeling van
de in paragraaf 5.3 ‘Producten, diensten en activiteiten’ genoemde productgroepen. Zo
ontstaan er 3 afdelingen:
•

Vakbekwaamheid
De afdeling Vakbekwaamheid is verantwoordelijk voor het adequaat opleiden en oefenen
op het gebied van brandweerzorg en rampenbestrijding van alle medewerkers van
Brandweer Hollands Midden.

•

Planvorming
Planvorming is verantwoordelijk voor mono- en multidisciplinaire planvorming en het
ontwerpen en beheren van mono- en multidisciplinaire procedures, handboeken en
leidraden.

•

Kenniscentrum
Het Kenniscentrum zorgt voor de beleidsmatige toerusting van de basisbrandweerzorg
en specialismen en is verantwoordelijk voor het leeragentschap.

Sectordirectie Operationele
Voorbereiding

Afdeling Vakbekwaamheid

Afdeling Planvorming
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5.5.2 Sectordirecteur Operationele Voorbereiding
De sector Operationele Voorbereiding wordt geleid door de sectordirecteur Operationele
Voorbereiding. Deze wordt bij afwezigheid vervangen door één van de afdelingshoofden. Hij
wordt bijgestaan door een managementassistent.
De sectordirecteur Operationele Voorbereiding heeft zitting in het directieteam van de
brandweer. Tevens is de sectordirecteur bestuurlijk account manager van één van de 4
districten (zie paragraaf 3.6.5).
Sectordirecteur Operationele Voorbereiding

Managementassistent

Sectordirecteur OV

Scherp krijgen en houden van de resultaten van de gehele regionale brandweer (vanuit
DT-verantwoordelijkheid) en van de eigen sector. Het DT is samen als eerste
verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de totale regionale brandweer.
Een DT-lid heeft een DT-verantwoordelijkheid (voor de gehele organisatie), een
lijnverantwoordelijkheid (voor zijn sector) en is als bestuurlijk accountmanager
aanspreekbaar.
Het DT-lid is adviseur van de regionaal commandant en van het bestuur.
Opstellen jaarplan en jaarplanning.
Uitvoeren jaarplan en jaarplanning.
Inzet toegewezen formatie binnen vastgestelde kaders (inclusief ontslag, aanstellingen en
interne verschuivingen).
Afstemming eigen begroting binnen DT, bewaking eigen budget.
Proceseigenaar: verantwoordelijk voor optimale inrichting van het proces en voor de
organisatie van de verbeterdynamiek.
Voert P-gesprekken met afdelingshoofden en bewaakt de P-zorg binnen de afdelingen en
teams van OV.
Tevens bestuurlijk account manager.

5.5.3 Afdeling Planvorming
De afdeling Planvorming is vormgegeven rondom twee thema’s:
1. Plannen en procedures brandweerzorg;
2. Grootschalig en Multidisciplinair optreden.
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Afdeling Planvorming

Administratieve ondersteuning

Team plannen en procedures
brandweerzorg

Team grootschalig en multidisciplinair
optreden, coördinatie en leiding

Functies Planvorming
Planvorming wordt aangestuurd door een afdelingshoofd. Deze geeft leiding aan twee
teamleiders en wordt bijgestaan door administratieve ondersteuning. Het afdelingshoofd kan
vervangen worden door één van de teamleiders. Dit afdelingshoofd beschikt over een
HBO/academische opleiding met ontwikkelde competenties op het gebied van politiekbestuurlijke verhoudingen, coaching, leidinggeven en projectmanagement. De teamleiders
sturen ieder een aantal planvormers aan.

Hoofd planvorming

Administratieve ondersteuning

Teamleider Plannen en procedures
brandweerzorg

Teamleider Grootschalig en multidisciplinair
optreden, coördinatie en leiding

Planvormers brandweerzorg

Planvormers MGO

Team plannen en procedures brandweerzorg
Voor de kennisintensieve specialistische brandweerzorg zijn functionarissen nodig met
vaardigheden op het gebied van (operationeel) projectmanagement ondersteund met een
brandweeropleiding en -achtergrond, en kennis op het betreffende vakgebied. Op het gebied
van OGS, duiken en aanvalsplannen zal namelijk een belangrijk deel van de taken bestaan
uit het bij elkaar brengen van partijen en een netwerk onderhouden op het specifieke
vakgebied.
Team grootschalig en multidisciplinair optreden, coördinatie en leiding
Het team grootschalig en multidisciplinair optreden, coördinatie en leiding, draagt zorg voor
het ontwerpen, onderhouden en actualiseren van ramp- en incidentenbestrijdingsplannen,
evenementenplannen, crisisplannen, procedures van multidisciplinaire aard en het
grootschalig optreden. Daarnaast draagt het team zorg voor een interactie tussen IB,
Planvorming en Vakbekwaamheid.
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Voor alle functies binnen bovengenoemde teams is het van belang dat de medewerkers een
goede vakkennis en taalvaardigheid bezitten, aangevuld met vaardigheden om praktische
documenten te vervaardigen.
De teamleider voor bovengenoemde teams beschikt over een HBO-opleiding bij voorkeur
aangevuld met de opleidingen op het gebied van tactisch management, met ontwikkelde
competenties op het gebied van coaching, leidinggeven en projectmanagement.
Afdelingshoofd
Planvorming

Is integraal verantwoordelijk voor de OV-activiteiten van het betreffende vakgebied.
Verantwoordelijk voor kwaliteit en doorlooptijd van de werkzaamheden van de afdeling.
Verantwoordelijk voor het relatiebeheer met de interne relaties en het beheer van het
netwerk m.b.t. het betreffende vakgebied.
Heeft een afgeleid eigen jaarplan voor de afdeling.
Kan portefeuillehouder zijn van een bepaald onderwerp.
Bepaalt de inzet van capaciteit binnen de afdeling (mag schuiven tussen de teams) en
houdt inzicht in werklast en capaciteit van de teams binnen de afdeling.
Heeft een grote mate van zelfstandigheid m.b.t. de P-zorg binnen de afdeling.
Heeft een signalerende / inventariserende rol m.b.t. het personeel van de afdeling aan de
sectordirecteur.
Heeft een signalerende rol t.a.v. te verwachten risico’s of bestuurlijke gevoeligheden
(vakinhoudelijk). Geldt voor iedereen in de organisatie op zijn niveau.
Ondertekent alle producten die opgeleverd worden aan de
behoeftestellers/opdrachtgevers. Dit heeft een tweeledig doel: controle op kwaliteit en
controle op productie van de teams.
Kan de sectordirecteur vervangen bij afwezigheid.

Teamleiders
Planvorming

Eigenlijk meer coördinator / senior / meewerkend voorman.
Heeft een ondersteunende rol in de P-verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd.
Heeft een signalerende / inventariserende rol m.b.t. het personeel van de afdeling aan het
afdelingshoofd.
Verdeelt het werk over het team, bewaakt de voortgang en stuurt waar nodig.
Teamleider planvorming: werkdruk wordt vooral door externe factoren gestuurd.
Bij discrepantie tussen capaciteit van het team en werklast, schakelt de teamleider het
afdelingshoofd in.
Kan het afdelingshoofd vervangen bij afwezigheid.

Gegeven het bovenstaande is nog onderscheid te maken in de functies van senior
planvormer en planvormer. Dit taakveld bevat namelijk een grote hoeveelheid uitvoerende
taken die niet direct het niveau van beleidsmedewerker/ senior planvormer vereisen. Over
het algemeen kan gezegd worden dat dit soort functies uitermate geschikt zijn voor
medewerkers die ruime ervaring hebben opgedaan in repressieve functies die vakinhoudelijk
goed op de hoogte zijn en de Nederlandse taal goed beheersen.
De planvormers beschikken minimaal over een MBO+ werk- en denkniveau. De senior
planvormers beschikken over een HBO werk- en denkniveau.
Medewerkers
Planvorming

Team planvorming: medewerkers zijn breed inzetbaar en kunnen daarnaast specialist zijn
op een specifiek vakgebied.

5.5.4 Afdeling Vakbekwaamheid
De afdeling Vakbekwaamheid is opgedeeld in twee teams, ieder met een eigen taakgebied:
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•
•

Vakbekwaam worden
Vakbekwaam blijven

De afdeling Vakbekwaamheid kent daarnaast nog vier staffuncties:
• Medewerker vakbekwaamheid
• Makelaar opleidingen
• Ondersteunend medewerker
• Administratief medewerker
De werkwijze van het taakveld ‘Vakbekwaam worden’ wordt gevonden in de nieuwe
brandweerleerorganisatie die met ingang van 1 september 2010 moet zijn ingevoerd. Op
landelijk niveau zijn voor de brandweerleerorganisatie sleutelfuncties beschreven. Om van
deze systematiek niet te willen afwijken worden daarom de functiebenamingen
overgenomen.

Afdeling Vakbekwaamheid

Administratieve ondersteuning / Beleid

Team Vakbekwaam worden

Team Vakbekwaam blijven

Functies Vakbekwaamheid
De afdeling kent een afdelingshoofd. Dit afdelingshoofd beschikt over een
academische/Hbo-opleiding en onderwijskundige ervaring, met ontwikkelde competenties op
het gebied van onderwijskunde, organisatieontwikkeling, coaching, leidinggeven en
projectmanagement. Dit afdelingshoofd kan vervangen worden door één van de beide
teamleiders. Het afdelingshoofd beschikt over een staf en stuurt twee teamleiders aan.
Afdelingshoofd
Vakbekwaamheid

Is integraal verantwoordelijk voor de OV-activiteiten van het betreffende vakgebied.
Verantwoordelijk voor kwaliteit en doorlooptijd van de werkzaamheden van de afdeling.
Verantwoordelijk voor het relatiebeheer met de interne relaties en het beheer van het
netwerk m.b.t. het betreffende vakgebied.
Heeft een afgeleid eigen jaarplan voor de afdeling.
Kan portefeuillehouder zijn van een bepaald onderwerp.
Bepaalt de inzet van capaciteit binnen de afdeling (mag schuiven tussen de teams) en
houdt inzicht in werklast en capaciteit van de teams binnen de afdeling.
Heeft een grote mate van zelfstandigheid m.b.t. de P-zorg binnen de afdeling.
Heeft een signalerende / inventariserende rol m.b.t. het personeel van de afdeling aan de
sectordirecteur.
Heeft een signalerende rol t.a.v. te verwachten risico’s of bestuurlijke gevoeligheden
(vakinhoudelijk). Geldt voor iedereen in de organisatie op zijn niveau.
Ondertekent alle producten die opgeleverd worden aan de behoeftestellers. Dit heeft een
tweeledig doel: controle op kwaliteit en controle op productie van de teams.
Kan de sectordirecteur vervangen bij afwezigheid.
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De staf Vakbekwaamheid bestaat uit een administratieve medewerker, een ondersteunend
medewerker, een beleidsmedewerker vakbekwaamheid en een makelaar opleidingen (deze
functionaris bemiddelt tussen externe opleidingsinstituten en organisatieonderdelen van
Brandweer Hollands Midden voor alle opleidingen).
Beide teamleiders sturen een beperkt aantal vaste medewerkers aan. Voor beide teams
geldt dat een deel van de activiteiten uitgevoerd wordt door parttimers / vrijwilligers. Deze
zijn niet meegenomen in de volgende beschrijvingen en structuur. Zij worden wel
aangestuurd door de vaste medewerkers van de afdeling Vakbekwaamheid.
Teamleiders
Vakbekwaamheid

Eigenlijk meer coördinator / senior / meewerkend voorman.
Heeft een ondersteunende rol in de P-verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd.
Verdeelt het werk over het team.
Teamleider vakbekwaam worden: werkdruk wordt vooral door externe factoren gestuurd.
Teamleider vakbekwaam blijven: werkt voornamelijk met een jaarplanning.
Bij discrepantie tussen capaciteit team en werklast schakelt teamleider het afdelingshoofd
in.
Kan het afdelingshoofd vervangen bij afwezigheid.

Medewerkers
Vakbekwaamheid

Vakbekwaamheid: aantal specifieke functies met ieder een eigen kennis- en
vaardigheden niveau.

Hoofd Vakbekwaamheid

Administratief medeweker

Ondersteunend medewerker

Makelaar opleidingen

Beleidsmedewerker
vakbekwaamheid

Teamleider Vakbekwaam worden

Teamleider Vakbekwaam blijven

Medewerker vakbekwaam worden

Oefencoördinator multi

Trajectbegeleider

Oefencoördinator bestuur

Docent

Oefencoördinator mono

Oefencoördinator decentraal

De functies in het team Vakbekwaam worden zijn gebaseerd op de nieuwe
brandweerleerorganisatie. De functies van het team Vakbekwaam blijven komen voort uit de
Leidraad oefenen.

5.5.5 Afdeling Kenniscentrum
Het Kenniscentrum is met name gericht op de vakinhoudelijke kwaliteit van de brandweer.
Een belangrijk aangrijpingspunt vormt het evalueren van incidenten, waarbij leerpunten via
een kort cyclisch en continu leerproces binnen de organisatie worden verspreid en belegd.
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Door een reeks van activiteiten ontstaat een verbetercyclus waardoor het brandweervak en
daarmee het brandweervakmanschap zich ontwikkelt. Ook het integraal uitvoeren van
verbeteracties en implementeren van nieuwe producten vanuit OV kan vanuit het
Kenniscentrum worden gevoerd. Ten aanzien van deze laatste rollen kan gebruik gemaakt
worden van beleids- en uitvoeringscapaciteit vanuit de overige taakvelden en uit andere
processen c.q. organisatieonderdelen elders in de organisatie. Deze verbeterorganisatie
krijgt hiermee een enigszins virtueel karakter en kan eerder opgevat worden als een
procesentiteit dan een structuurentiteit.
Het Kenniscentrum vervult een belangrijke loketfunctie binnen de Brandweer Hollands
Midden en is dus gemakkelijk benaderbaar voor alle afdelingen binnen onze organisatie. Het
Kenniscentrum levert toepasbare informatie dan wel advies voor de organisatie waarmee
deze daadwerkelijk verder kan.
De brandweer beschikt in Hollands Midden nog niet over een kenniscentrum. Een
groeimodel wordt voorgestaan om de activiteiten en ideeën in de tijd te kunnen uitvoeren.
Bron: inrichtingsplan OV versie 1.3 (28-04-2010)

De afdeling Kenniscentrum wordt geleid door een afdelingshoofd. Deze geeft leiding aan een
aantal medewerkers.
Afdelingshoofd Kenniscentrum

Medewerkers Kenniscentrum

Afdelingshoofd
Kenniscentrum

Is integraal verantwoordelijk voor de OV-activiteiten van het betreffende vakgebied.
Verantwoordelijk voor kwaliteit en doorlooptijd van de werkzaamheden van de afdeling.
Verantwoordelijk voor het relatiebeheer met de interne relaties en het beheer van het
netwerk m.b.t. het betreffende vakgebied.
Heeft een afgeleid eigen jaarplan voor de afdeling.
Kan portefeuillehouder zijn van een bepaald onderwerp.
Bepaalt de inzet van capaciteit binnen de afdeling (mag schuiven tussen de teams) en
houdt inzicht in werklast en capaciteit van de teams binnen de afdeling.
Heeft een grote mate van zelfstandigheid m.b.t. de P-zorg binnen de afdeling.
Heeft een signalerende / inventariserende rol m.b.t. het personeel van de afdeling aan de
sectordirecteur.
Heeft een signalerende rol t.a.v. te verwachten risico’s of bestuurlijke gevoeligheden
(vakinhoudelijk). Geldt voor iedereen in de organisatie op zijn niveau.
Ondertekent alle producten die opgeleverd worden aan de behoeftestellers. Dit heeft een
tweeledig doel: controle op kwaliteit en controle op productie van de teams.
Kan de sectordirecteur vervangen bij afwezigheid.

De medewerkers van het kenniscentrum acteren minimaal op een HBO werk- en
denkniveau. Het zijn generalisten, ze zijn kritisch, beschikken over uitgebreide aantoonbare
vakkennis en hebben ervaring in het projectmatig werken. De medewerkers beschikken over
een groot netwerk en onderhouden dit of bouwen dit op. Van groot belang is de coördinatie
van de werkzaamheden en de toepasbaarheid van de producten.
Medewerkers
Kenniscentrum

Kenniscentrum: medewerkers hebben een hoog werk- en denkniveau en dienen buiten de
vastgestelde kaders te kunnen denken. Gelijktijdig dienen ze wel rekening te houden met
praktische toepasbaarheid van nieuwe producten en de wenselijkheid van de producten
bij de behoeftestellers.
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6

Risicobeheersing

6.1 Definitie
Bij Risicobeheersing (RB) staat advisering over brandveiligheid centraal. Risicobeheersing is
verantwoordelijk voor de taken proactie en preventie. Proactie staat voor het structureel
voorkomen van onveiligheid, bijvoorbeeld door vanuit veiligheidsoptiek invloed uit te oefenen
op het maken van ruimtelijke plannen en het uitvoeren van risico-inventarisaties. Preventie is
het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het beperken van de gevolgen
ervan door het doorvoeren van preventieve maatregelen in een bepaald gebied. Bijvoorbeeld
het verbinden van voorwaarden aan vergunningen met het oog op (brand)veiligheid.
Burgers, bedrijven en besturen worden geadviseerd over preventieve maatregelen.
Vanuit deze taken beschikt Risicobeheersing over alle noodzakelijke informatie van
(adresgebonden) objecten. Daarom wordt de objectpreparatie binnen Risicobeheersing
gepositioneerd.

6.2 Doelstelling
Risicobeheersing kent een meervoudige doelstelling:
1. Het door advisering en toezicht voorkomen van brand en het beperken van de
gevolgen van brand;
2. Het informeren van de eigen repressieve eenheden over de bijzonderheden en
risico’s van objecten zodat zij adequaat en veilig kunnen functioneren;
Risicobeheersing is verantwoordelijk voor de taken proactie en preventie en staat onder
leiding van de directeur Risicobeheersing.

6.3 Producten, diensten en activiteiten
Risicobeheersing kent een breed productenpakket. Ten behoeve van de sector is een
dienstverleningsconcept opgesteld waarin is vastgelegd welke producten en diensten via
welke kanalen worden geleverd. Dit dienstverleningsconcept geldt voor iedere gemeente.
Daarnaast kunnen met individuele gemeenten maatwerkafspraken gemaakt worden.
In onderstaande tabel is het dienstverleningsconcept weergegeven.
Dienstverleningsconcept Risicobeheersing (conceptversie)
Subproces

Werkprocessen

Klant

Producten en diensten

Melding verkeersbelemmeringen

Eenvoudige belemmeringen

intern

melding aan IB van verkeersbelemmering
(eventueel voorzien van advies
alternatieve rijroute of aangepaste
alarmering)

Gem.

schriftelijk advies inzake bereikbaarheid

Gem.

schriftelijk advies inzake
bluswatervoorziening

Complexe belemmeringen
Advies op
vergunningaanvragen

Proactie lokaal
(bereikbaarheid,
bluswatervoorziening)
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Dienstverleningsconcept Risicobeheersing (conceptversie)
Subproces

Werkprocessen

Klant

Producten en diensten

Proactie centraal

Gem.

vaststellen EV-situatie op basis van Bevi

Gem.

vaststellen situatie op basis van RNVGS

Gem.

beoordeling QRA

Gem./P
rov.

advies bouwvergunning

Gem./P
rov.

advies milieuvergunning i.k.v. Wet
Milieubeheer

Gem./P
rov.

advies milieuvergunning i.k.v. BRZO

Gem.

advies gebruiksvergunning
Gebruiksbesluit

Gem.

advies gebruiksvergunning BBV

Gem.

advies melding i.k.v. Gebruiksbesluit

Gem.

advies evenementenvergunning APV

Gem.

advies ontheffing route vervoer
gevaarlijke stoffen

Gem.

advies PvE brandveiligheidinstallaties

Prov.

ontbrandingstoestemming

Prov.

advies PvE vuurwerkbewaarplaats

Aanwijzing
bedrijfsbrandweer

Bedrijf

beschikking ex art. 31 Wet
Veiligheidsregio’s inzake de aanwijzing
van bedrijfsbrandweer

Toezicht conform
gemeentelijk uitvoeringsprogramma

Gem.

constateringenrapport naar aanleiding
van toezicht op:

Toezicht BRZO

Gem./P
rov.

Samenstellen objectkaart

IB

objectkaart

Samenstellen aanvalsplan

IB

advies aanvalsplan

Brandveilig leven
(community fire safety)

burger

nader te bepalen

Vaststellen interne
beleidsregels

intern

interne beleidsregel

Advies op gemeentelijke
handhavingsbeleidplan

Gem.

schriftelijk advies op gemeentelijk
handhavingbeleidsplan

Gem.

schriftelijk advies op gemeentelijk
uitvoeringsprogramma

Advies op Vuurwerkbesluit

Toezicht houden

Objectplanvorming

Brandveiligheidseducatie
Beleidsvorming
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6.4 Relaties
Externe relaties:
•
•
•

Gemeenten in de regio Hollands Midden en de provincie Zuid-Holland (advies en
toezicht op vergunningen, beleidsadvies, advies op ruimtelijke ontwikkelingen);
Doelgroepen voorlichting / educatie: burgers en bedrijven;
Landelijke netwerken risicobeheersing.

Interne relaties:
•
•
•

Incidentenbestrijding (Proces- en informatiemanagement);
Operationele voorbereiding (Proces- en informatiemanagement);
Afdeling Communicatie.

6.5 Structuur inrichting
6.5.1 Algemeen
De te leveren producten binnen het taakveld risicobeheersing zijn te verdelen in producten
die in een groot volume, routinematig worden geproduceerd en producten met een laag
volume die veelal projectmatig tot stand komen. Tot de eerste categorie behoren met name
adviezen op bouw-, milieu- en gebruiksvergunningaanvragen en het toezicht hierop. Tot de
specialistische producten horen bijvoorbeeld adviezen in het kader van Bevi of aanwijzingen
van bedrijfsbrandweren.
De adviezen op bouw-, milieu- en gebruiksvergunningen, en in de toekomst op de
omgevingsvergunningen, komen in nauwe samenwerking met de gemeenten tot stand. Dit
geldt ook voor het toezicht houden hierop wat in de toekomst gezamenlijk met andere
partners moet worden uitgevoerd volgens wettelijke verplichtingen. In dit kader is frequent
overleg met gemeentelijke functionarissen hierover van belang. Om die reden is het van
belang dat deze taken decentraal worden georganiseerd. Er is voor gekozen om het
verzorgingsgebied van de Brandweer Hollands Midden 4 districten in te delen. Voor ieder
district is één afdeling van Risicobeheersing verantwoordelijk voor de advisering op
brandveiligheidsaspecten bij vergunningverlening en voor de controle op
brandveiligheidsaspecten.
Binnen deze afdelingen is een scheiding aangebracht tussen adviseurs die belast zijn met
planbeoordeling (team advies) en de toezichthouders (team toezicht). Aan deze afdelingen
kunnen tevens de functionarissen worden toegevoegd die belast zijn met adviezen over
bereikbaarheid, bluswatervoorziening en planvorming. In het vervolg zal dit worden
samengevat met objectpreparatie. Deze functionarissen worden ondergebracht binnen het
team advies.
Op centraal niveau wordt een team vormgegeven dat belast is met specialistische adviezen
(team centrale taken). Dit zijn veelal de adviezen inzake proactie en behoren voor een
belangrijk deel tot de strikt wettelijke taken van de brandweer. Om praktische redenen zal dit
team ondergebracht worden bij één van de vier eerder genoemde afdelingen.
Daarnaast dient op centraal niveau een ondersteunend team vormgegeven te worden
waarbij de ondersteuning is belegd. Het gaat hier om taken als beleidsvoorbereiding en
workflowmanagement.
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Sector Risico
Beheersing

Management
Ondersteuning

District 1

District 2

District 3
(incl. team centrale
taken)

District 4

6.5.2 Sectordirecteur Risicobeheersing
Aan het hoofd van de sector Risicobeheersing staat de Sectordirecteur Risicobeheersing. Hij
is samen met de andere DT-leden verantwoordelijk voor het functioneren van Brandweer
Hollands Midden. Voor de sector Risicobeheersing stelt hij het jaarplan en de jaarplanning
op en ziet hij toe op het verwezenlijken van het jaarplan en de jaarplanning. De
sectordirecteur zal zorg dragen voor de inrichting van het interne verbeterproces van de
sector.
De sectordirecteur wordt bijgestaan door een beperkte staf en geeft leiding aan de vier
afdelingshoofden.
Sectordirecteur RB

Scherp krijgen en houden van de resultaten van de gehele brandweerregio (vanuit DTverantwoordelijkheid) en van de eigen sector.
Een DT-lid heeft een DT-verantwoordelijkheid (voor de gehele organisatie), een
lijnverantwoordelijkheid (voor zijn sector) en is als bestuurlijk accountmanager
aanspreekbaar.
Opstellen jaarplan en jaarplanning.
Uitvoeren jaarplan en jaarplanning.
Inzet toegewezen formatie binnen vastgestelde kaders (inclusief ontslag, aanstellingen en
interne verschuivingen).
Afstemming eigen begroting binnen DT, bewaking eigen budget.
Proceseigenaar: verantwoordelijk voor optimale inrichting van het proces en voor
verbeterdynamiek.
Voert P-gesprekken met afdelingshoofden en bewaakt de P-zorg binnen de afdelingen en
teams van RB.
Tevens bestuurlijk account manager.

6.5.3 Afdelingshoofd Risicobeheersing district X
De regio Hollands Midden is voor Risicobeheersing opgedeeld in 4 districten. De gemeenten
in ieder district worden door één afdeling Risicobeheersing bediend. Binnen deze afdelingen
zijn twee teams ondergebracht: brandpreventieve advisering en toezicht op brandpreventie.
Het afdelingshoofd geeft leiding aan de medewerkers van deze teams.
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Risicobeheersing district X

Toezicht

Advisering

Centrale taken*

(inclusief objectpreparatie)
* Centrale taken is bij district 3 ondergebracht.

Advisering
Advisering is verantwoordelijk voor het adviseren op vergunningaanvragen en de toetsing
van ruimtelijke plannen. Advisering maakt deel uit van een ketenproces met gemeenten
(wabo). Hierover worden met de gemeenten afspraken gemaakt in een
dienstverleningsovereenkomst.
Binnen het team advisering is ook de verantwoordelijk voor de objectgebonden planvorming
ten behoeve van Incidentenbestrijding (bijvoorbeeld bereikbaarheidskaarten/objectkaarten)
ondergebracht. De procedures en formats hiervoor worden opgesteld in samenspraak met
Operationele Voorbereiding en Incidentenbestrijding.
Toezicht
Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht houden c.q. adviseren over toezicht op de
verleende vergunningen. Advisering en toezicht zijn nadrukkelijk gescheiden (in functies en
organisatorisch). Toezicht maakt deel uit van een ketenproces met gemeenten (WABO).
Hierover worden met de gemeenten, op basis van het gemeentelijke handhavingprogramma
en het bijbehorende uitvoeringsprogramma, jaarlijkse afspraken gemaakt in een
dienstverleningsovereenkomst.
Afdelingshoofd RB

Is integraal verantwoordelijk voor de RB-activiteiten in het betreffende district
(eigenlijk een ‘kleine’ sectorsectordirecteur). Verantwoordelijk voor kwaliteit en
doorlooptijd van de adviezen in het district.
Verantwoordelijk voor het relatiebeheer met de ambtelijke partners in het district.
Heeft een afgeleid eigen jaarplan voor het district.
Kan portefeuillehouder zijn van een bepaald onderwerp.
Bepaalt de inzet van capaciteit in het district (mag schuiven tussen de teams) en
houdt inzicht in workload en capaciteit van de teams in het district.
Voert P-gesprekken met de medewerkers van de afdeling.
Heeft een signalerend / inventariserende rol m.b.t. het personeel van de afdeling.
Heeft een signalerende rol t.a.v. te verwachten risico’s of bestuurlijke
gevoeligheden (vakinhoudelijk). Geldt voor iedereen in de organisatie op zijn
niveau.
Ondertekent alle adviezen die aan de gemeenten in het district verzonden worden.
Dit heeft een tweeledig doel: controle op kwaliteit en controle op productie van de
teams.

Centrale taken
Risicobeheersing kent een centrale ondersteuning die verantwoordelijk is voor specifieke,
specialistische taken (voor de hele regio), juridische ondersteuning en de planbeoordeling
externe veiligheid.
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Afdelingshoofd RB

Administratieve
Ondersteuning

Teamleider / Sr specialist /
beleidsmedewerker

Specialist

Medewerker
objectpreparatie

Teamleider / Sr
medewerker toezicht

Medewerker toezicht

Sr medewerker
brandpreventie

Teamleiders

Eigenlijk meer coördinator / senior / meewerkend voorman.
Heeft geen P-verantwoordelijkheid.
Verdeelt het werk over het team.
Teamleider advies: werkt voornamelijk vraaggestuurd.
Teamleider controle: werkt voornamelijk met een jaarplanning.
Bij discrepantie tussen capaciteit team en workload schakelt de teamleider het
afdelingshoofd in.

Medewerkers

Kennisniveau medewerkers advies is zodanig dat deze ook inzetbaar zijn voor
toezicht.
Wel zijn er verschillen in persoonlijkheidskenmerken tussen een adviseur en
toezichthouder (verwerken in functieboek).
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De indeling in districten sluit aan bij de indeling van districten van de sector
Incidentenbestrijding.
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7

Concernstaf

7.1 Definitie
De Concernstaf draagt zorg voor de continue ontwikkeling en verbetering van de besturing
van Brandweer Hollands Midden. De Concernstaf staat onder leiding van de
plaatsvervangend regionaal commandant.

7.2 Doelstelling
De Concernstaf is verantwoordelijk voor het bepalen van de strategie en beleid, de
ontwikkeling van besturing voor de organisatie en bewaakt de samenhang.
De Concernstaf van de Brandweer Hollands Midden bestaat uit de volgende 4 onderdelen:
•
•
•
•

Beleid en strategie
Communicatie
Planning / Control / Kwaliteit
Proces- en informatiemanagement

Beleid en Strategie
Beleid en Strategie is verantwoordelijk voor het algemeen integraal beleid, de bestuurs- en
directieteamondersteuning en de beleids- en beheersproducten (in samenwerking met
Planning / Control / Kwaliteit).
Communicatie
Communicatie is verantwoordelijk voor:
o Het ontwikkelen van het interne en externe communicatiebeleid;
o Het adviseren en ondersteunen van de directie, de diverse organisatieonderdelen
o bij hun werkzaamheden;
o Coördinatie en productie van communicatiemiddelen;
o Het beheer van communicatiemiddelen.
Communicatie stuurt een pool van operationeel woordvoerders aan en heeft een belangrijke
rol in de crisiscommunicatie.
Planning / Control / Kwaliteit
Planning / Control / Kwaliteit is verantwoordelijk voor de planning & controlcyclus (incl.
audits), geeft adviezen aan de organisatie en beheert het kwaliteitszorgsysteem.
Proces- en informatiemanagement
Proces- en informatiemanagement is verantwoordelijk voor de inrichting van het proces- en
informatiemanagement en heeft de volgende doelstellingen, taken- en
verantwoordelijkheden geformuleerd op strategisch, tactisch en operationeel niveau:
•

Strategisch: Opzetten en bewaken van de proces- en informatiestrategie, rekening
houdend met de behoefte van de Brandweer Hollands Midden in de kolom en de
Veiligheidsregio als keten.
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•

•

•

•

De resultaten hiervan zijn:
o Informatie-architectuur en richtlijnen;
o Proces-architectuur en richtlijnen.
Tactisch: Tactische en strategische keuzevoorstellen voor de brandweer met
betrekking tot informatievoorziening en processen. Levert een bijdrage aan de
bedrijfsstrategie voor het strategisch benutten van de informatievoorziening in ruime
zin, bijvoorbeeld door het maken van berekeningen op basis van geografische
informatie en aantallen om alternatieve keuzes te onderbouwen. Landelijke
ontwikkelingen zullen het tactische beleid de komende jaren ondersteunen.
Tactisch: Zorgt voor de blauwdruk van het informerende en communicerende
vermogen van de organisatie, binnen de kolom brandweer en deels binnen de keten
van de veiligheidsregio.
De architecturen moeten voldoen aan de afspraken die vastgesteld zijn in de NORA
(Nederlandse Overheid Referentie Architectuur) en de IASV (Informatiearchitectuur
Sector Veiligheid.
Operationeel: Adviseert binnen de procesketen van de veiligheidsregio over
informatiemanagement en streeft naar een optimale samenwerking op
informatiemanagementniveau. De beschikbaarheid van informatie in crisissituaties op
de benodigde gewenste locaties is daarbij het uitgangspunt. Daarnaast wordt er
meegewerkt in landelijke ontwikkeltrajecten van de NVBR. Ook het uitvoeren van
functioneel beheer voor de applicaties is onderdeel van informatiemanagement.
Strategisch: Volgt de ontwikkelingen binnen het vakgebied op de voet en weet de
informatietrends voor de brandweer en veiligheidsketens op waarde te schatten en
toe te passen in de architectuur.

7.3 Producten, diensten en activiteiten
De producten van de Concernstaf zijn zeer divers. De producten worden per onderdeel
benoemd:
Beleid & Strategie:
• Regionale beleids- en beheerscyclus
• Algemeen beleid
• Voorbereiding PDCA cyclus
• Regisseren afstemming van informatie
• Ondersteuning bestuurlijke accountmanagement
Communicatie:
• Interne communicatie
• Externe communicatie
• Risicocommunicatie
• Crisiscommunicatie
• Huisstijl
• Evenementen (o.a. het coördineren en faciliteren van presentaties op beurzen en
open dagen)
Planning & Control:
• Inrichten rapportagesysteem
• Analyseren van managementrapportages
• Advies geven aan het directieteam
• Uitvoeren van bedrijfsmatige onderzoeken, audits en interne controle
Proces- en informatiemanagement:
• Beleid procesmanagement, informatiemanagement en ICT
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•
•
•
•

Architectuur van de processen (inclusief bedrijfsmodel) en de informatie
Proces ontwerp en beheer
Informatie ontwerp en beheer
Functioneel (applicatie) beheer

7.4 Relaties
De gehele organisatie van Brandweer Hollands Midden behoort tot de interne relaties van de
Concernstaf:
•
•
•
•
•
•
•

Directie
Incidentenbestrijding
Risicobeheersing
Operationele Voorbereiding
Middelen
Controller
Personeel (communicatie)

Tot de externe relaties van de Concernstaf behoren:
•
•
•
•
•
•
•

Leveranciers
Veiligheidsregio partners
Landelijk: BZK
Brandweer brancheorganisaties
Pers
Burgers
Potentiële medewerkers

7.5 Structuur inrichting
De Concernstaf bestaat uit vier onderdelen. Deze onderdelen rapporteren aan en staan
onder leiding van de sectordirecteur Concernstaf. De omvang van de onderdelen is relatief
klein. De functionele leiding van Communicatie én Beleid en Strategie berust bij de senior
medewerkers van de betreffende onderdelen. De sectordirecteur Concernstaf is de
hiërarchisch leidinggevende en eindverantwoordelijk voor P-zaken. Het uitbesteden van de
P-zorg aan een senior medewerker mogelijk. Voor de onderdelen proces- en
informatiemanagement en Planning / Control / Kwaliteit ligt de leiding bij het betreffende
afdelingshoofd.

Plv commandant /
Sectordirecteur
Concernstaf

Communicatie

Informatie en
procesmanagement

Planning, Control en
Kwaliteit

Beleid en Strategie

7.5.1 Sectordirecteur Concernstaf
De sectordirecteur heeft zitting in het directieteam van Brandweer Hollands Midden. Naast
de verantwoordelijkheid voor de Concernstaf is de sectordirecteur Concernstaf ook
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plaatsvervangend regionaal commandant. Tevens is de sectordirecteur Concernstaf
bestuurlijk account manager van één van de vier districten (zie ook paragraaf 3.6.5).

Plv commandant / Sectordirecteur Concernstaf

Managementassistent

Sectordirecteur
Concernstaf
C.q.
Plv. regionaal
commandant

Scherp krijgen en houden van de resultaten van de gehele regionale brandweer (vanuit
DT-verantwoordelijkheid) en van de eigen sector. Het DT is samen als eerste
verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de totale regionale brandweer.
Een DT-lid heeft een DT-verantwoordelijkheid (voor de gehele organisatie), een
lijnverantwoordelijkheid (voor zijn sector) en is als bestuurlijk accountmanager
aanspreekbaar.
Het DT-lid is adviseur van de regionaal commandant en van het bestuur.
Opstellen jaarplan en jaarplanning.
Uitvoeren jaarplan en jaarplanning.
Inzet toegewezen formatie binnen vastgestelde kaders (inclusief ontslag, aanstellingen en
interne verschuivingen).
Afstemming eigen begroting binnen DT, bewaking eigen budget.
Proceseigenaar: verantwoordelijk voor optimale inrichting van het proces en voor de
organisatie van de verbeterdynamiek.
Voert P-gesprekken met afdelingshoofden en bewaakt de P-zorg binnen de afdelingen en
teams van de Concernstaf.
Voert P-gesprekken met de medewerkers van Communicatie en Beleid en Strategie.
Tevens bestuurlijk account manager.

7.5.2 Communicatie
Communicatie bestaat uit twee senior communicatieadviseurs , een communicatieadviseur
en een junior communicatieadviseur. De senior communicatieadviseurs hebben een eigen
specialisme. De één is gespecialiseerd in woordvoering en risico- en crisiscommunicatie, de
ander heeft als specialisme in- en externe communicatie. De sectordirecteur Concernstaf is
de hiërarchisch leidinggevende van het communicatieteam. De senior
communicatieadviseurs zijn sparringpartner van de Regionaal Commandant.
De functies binnen het team Communicatie zijn vergelijkbaar met soortgelijke functies binnen
andere bedrijven en instellingen en kunnen op basis van algemene functiebeschrijvingen
beschreven worden.
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Sectordirecteur Concernstaf

Senior Communicatie adviseur

Communicatie adviseur

Junior Communicatie adviseur

7.5.3 Afdeling Proces- en informatiemanagement
De afdeling proces- en informatiemanagement is verantwoordelijk voor de inrichting van het
proces- en informatiemanagement van Brandweer Hollands Midden.
De afdeling bestaat uit een afdelingshoofd proces- en informatiemanagement (tevens
verantwoordelijk voor het beleid, strategie en architectuur), proces- en informatieanalisten en
functioneel (applicatie) beheerders. De functies zijn generiek in beschrijving en worden
daarom niet verder uitgeschreven in het organisatieplan. Het afdelingshoofd heeft Pverantwoordelijkheid ten aanzien van de afdeling Informatie- en procesmanagement.
Sectordirecteur Concernstaf

Afdelingshoofd proces- en
informatiemanagement – tevens
architect

Beleidsmedewerker

Proces-/
informatievoorzieningsanalist*

Functioneel
(applicatie)beheerder
* Waarvan één senior beheerder, zie formatielijst.
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7.5.4 Afdeling Planning / Control / Kwaliteit
De afdeling Planning, Control en Kwaliteit (P&C) staat de organisatie bij in het sturen en
bijsturen van de organisatie op basis van geboekte resultaten en gestelde targets.
Deze afdeling bestaat uit een afdelingshoofd, een kwaliteitsmanager, adviseurs Planning &
Control en een beleidsmedewerker Planning & Control.

Sectordirecteur
Concernstaf

Afdelingshoofd Planning &
Control

Kwaliteitsmanager

Adviseur Planning &
Control

Beleidsmedewerker
Planning & Control

Afdelingshoofd Planning & Control
Het afdelingshoofd heeft een P-verantwoordelijkheid voor de afdeling Planning / Control /
Kwaliteit.
Afdelingshoofd
Planning & Control

Geeft leiding aan de medewerkers van de afdeling
Verantwoordelijk voor de uitvoering van het jaarplan van de afdeling
Verdeelt het werk en bewaakt de voortgang
Beoordeelt de kwaliteit en omvang van de prestaties van de afdeling
Heeft de zorg voor de processen en producten van de afdeling
Legt verantwoording af aan de sectordirecteur Concernstaf
Heeft een P-verantwoordelijkheid voor de medewerkers op de afdeling.

Adviseur Planning en Control
De adviseur Planning en Control is accountmanager voor één of meerdere sectoren binnen
de organisatie, waarbij hij de sectorleiding bijstaat met adviezen over ‘performance control’,
‘quality control’ en ‘financial control’.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen senior adviseurs Planning&Control en Adviseurs
Planning&Control. Een senior adviseur kan bij afwezigheid het afdelingshoofd vervangen.
Adviseur Planning en
Control

Verzorgen van managementinformatie op basis van aangeleverde gegevens via
(managementinformatie)systemen
Aanspreekpunt voor de sectordirectie bij beleidsmatige en tactische vraagstukken.

Kwaliteitsmanager
Kwaliteitsmanager

Ontwikkelen en onderhouden van het kwaliteitzorgsysteem
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Voorbereiden en begeleiden van audits
Optimaliseren en bewaken van het kwaliteitssysteem.

Beleidsmedeweker Planning & Control
Beleidsmedewerker
Planning & Control

Stelt het beleid van de afdeling P&C op
Stelt de richtlijnen op voor de Planning & Control cyclus
Bewaakt de actualiteit van wet- en regelgeving en/of beleidsuitgangspunten.

7.5.5 Beleid en Strategie
Beleid en Strategie is verantwoordelijk voor het algemeen integraal beleid, de bestuurs- en
directieteamondersteuning en de beleids- en beheersproducten (in samenwerking met
Planning & Control).
In dit team zijn een integraal beleidsadviseur en een medewerker integraal beleid werkzaam.
Sectordirecteur Concernstaf

Beleidsadviseur

Medewerker integraal beleid

De functies binnen Beleid en Strategie zijn vergelijkbaar met soortgelijke functies binnen
andere bedrijven en instellingen en kunnen op basis van algemene functiebeschrijvingen
beschreven worden. De Sectordirecteur Concernstaf is hiërarchisch verantwoordelijk voor
deze medewerkers en draagt de P-verantwoordelijkheid.
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Hoofdstuk

8

Middelen

8.1 Definitie
Bij de sector Middelen staat het ondersteunen van de primaire processen centraal. Sector
Middelen zorgt voor het beschikbaar stellen van de middelen en informatie die de andere
organisatieonderdelen nodig hebben om hun taak te kunnen uitvoeren.

8.2 Doelstelling
De sector Middelen draagt bij aan het verwezenlijken van de organisatiebrede doelstellingen
en de doelstellingen van Incidentenbestrijding, Operationele voorbereiding en
Risicobeheersing. De directie is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en levert de
middelen voor de primaire processen. De directie Middelen staat onder leiding van de
sectordirecteur Middelen.

8.3 Producten, diensten en activiteiten
De sector Middelen bestaat uit drie onderdelen: Financiën, Facilitair en Personeel. De
volgende producten en diensten komen hierbij aan bod:
Financiën
Op een overzichtelijke wijze registreren van de baten en de lasten, bezittingen en schulden
van de organisatie.
o Debiteuren / crediteurenadministratie, beheer van het grootboek, activa
registratie
o Belastingen
o Bekeuringen
o Treasury
o Verzekeringen.
Facilitair
Het besturen en beheersen van de ondersteunende activiteiten ten behoeve van de primaire
processen van de organisatie. Het facilitaire bedrijf draagt in de volle breedte van haar
vakgebied bij aan het geolied laten lopen van de brandweer- en bedrijfsprocessen op alle
niveaus in de organisatie. Hoofdproducten van Facilitair zijn:
o Begeleiden van inkoop van goederen en diensten
o Ontvangen, bewaken en terugkoppelen van vragen en klachten (in- en extern)
o Ontvangen, registreren en verspreiden van post en documentatie
o Zorgdragen voor interne logistieke stromen
o Zorgdragen voor onderhoud en gereedhouden van materieel en materiaal.
.
Personeel
De producten van de afdeling Personeel zijn:
o Beleidsontwikkeling, organisatie advies, loopbaanadvies, personeelsadvies
o Ondersteuning bij uitvoering van P-activiteiten
o Advies en ondersteuning vrijwilligersmanagement
o Personeelsadministratie, salarisadministratie
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De producten en activiteiten worden uitgevoerd door de afdeling Personeel, met uitzondering
van de salarisadministratie en de salarisverwerking. Deze activiteiten worden ondergebracht
bij een externe partij. Voor de uitvoering van deze activiteiten is een programma van eisen
opgesteld. De externe partij wordt hierop getoetst.

8.4 Relaties
Interne relaties:
•

Alle sectoren en afdelingen binnen BHM

Externe relaties, o.a:
• Leveranciers
• Burgers
• Gemeenten (klanthelpdesk)
• Banken
• Accountants
• Verzekeringsfondsen
• Belastingdienst
• CBS

8.5 Structuur inrichting
De directie middelen bestaat uit drie afdelingen. Deze afdelingen staan onder leiding van de
sectordirecteur Middelen. Elke afdeling heeft een afdelingshoofd en waar nodig een
teamleider.

Directie Middelen

Afdeling Personeel

Afdeling Financiën

Afdeling Facilitair

8.5.1 Sectordirecteur Middelen
De sectordirecteur heeft zitting in het directieteam van Brandweer Hollands Midden. De
sectordirecteur Middelen heeft drie afdelingen onder zich. Hij heeft kennis van HR, zodat
deze expertise in het DT gewaarborgd is. Daarnaast is hij bestuurlijk accountmanager van
één van de 4 districten.
Sectordirecteur Middelen

Managementassistent
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Sectordirecteur
Middelen

Scherp krijgen en houden van de resultaten van de gehele BHM (vanuit DTverantwoordelijkheid) en van de eigen sector. Het DT is samen als eerste
verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de totale BHM.
Een DT-lid heeft een DT-verantwoordelijkheid (voor de gehele organisatie), een
lijnverantwoordelijkheid (voor zijn sector) en is als bestuurlijk accountmanager
aanspreekbaar.
Het DT-lid is adviseur van de regionaal commandant en van het bestuur.
Opstellen jaarplan en jaarplanning.
Uitvoeren jaarplan en jaarplanning.
Inzet toegewezen formatie binnen vastgestelde kaders (inclusief ontslag, aanstellingen en
interne verschuivingen).
Afstemming eigen begroting binnen DT, bewaking eigen budget.
Proceseigenaar: verantwoordelijk voor optimale inrichting van het proces en voor de
organisatie van de verbeterdynamiek.
Heeft een strategische HR achtergrond en brengt deze expertise in het DT in.
Voert P-gesprekken met afdelingshoofden en bewaakt de P-zorg binnen de afdelingen en
teams van Middelen.
Tevens bestuurlijk account manager.

8.5.2 Afdeling Personeel
De afdeling Personeel maakt onderdeel uit van de sector Middelen en werkt op operationeel
/ tactisch niveau. Het team wordt aangestuurd door het afdelingshoofd Personeel.
De afdeling Personeel zal op beleidsmatig vlak nauw samenwerken met de sectordirecteur
Middelen. Deze sectordirecteur dient een grote inbreng op strategisch human resources
(HR)-niveau te hebben. De sectordirecteur brengt deze expertise in. De ondersteuning bij de
uitwerking van strategische HR vraagstukken ligt bij het afdelingshoofd Personeel en de
beleidsmedewerker arbeidsvoorwaarden. Het afdelingshoofd en de beleidsmedewerker
vormen de sparring partners van de sectordirecteur Middelen voor strategische HR
vraagstukken.
De afdeling Personeel biedt ondersteuning aan bij de uitvoering van de primaire processen,
daar waar behoefte is. De afdeling is centraal georganiseerd, maar taken kunnen decentraal
uitgevoerd worden. De behoefte aan ondersteuning wordt geformuleerd door de
leidinggevenden op directie, afdeling- en team niveau. Het principe van integraal
management wordt daarbij gevolgd. Per sector is een personeelsadviseur aanspreekpunt
voor de leidinggevenden.
De afdeling Personeel is verantwoordelijk voor het beheer, uitvoering, advisering en beleid
van HR zaken. Hierbij hoort tevens het implementeren van nieuwe en externe ontwikkelingen
zoals bijvoorbeeld tweede loopbaan, wijziging in wet- en regelgeving,
vrijwilligersmanagement en relatiebeheer met de hoofdwerkgevers van de vrijwilligers.
De afdeling Personeel biedt ondersteuning op brandweerspecifieke personeelsvraagstukken.
Denk hierbij aan nieuwe arbeidsvoorwaardelijke regelingen die voortvloeien uit CAOafspraken. De activiteiten die gestandaardiseerd zijn of kunnen worden, worden zo veel als
mogelijk extern georganiseerd (zoals bijvoorbeeld de salarisadministratie en de
salarisverwerking).

Organisatieplan Brandweer Hollands Midden
Versie 1.1
08-06-2010

49

De nieuwe organisatie is een organisatie in beweging. Door het procesgestuurde principe is
er binnen de organisatie een constante behoefte aan personeel dat meedenkt en meebouwt
aan de organisatie. Het personeel ontwikkelt met de organisatie mee. De organisatie vraagt
(persoonlijke) ontwikkeling van het personeel en biedt randvoorwaarden (instrumenten en
faciliteiten) zodat het personeel zich competentiegericht kan ontwikkelen binnen de
organisatie, maar ook daarbuiten.
De afdeling Personeel biedt expertise ter ondersteuning van deze ontwikkeling van de
organisatie. Dit komt o.a. tot uiting in het bieden van loopbaanadvies bij persoonlijke
ontwikkeling en competentiemanagement.
Afdelingshoofd

Counterpart voor externe partij salarisadministratie en verwerking
Beleidsontwikkeling
Sparringpartner sectordirecteur Middelen op strategische HR issues
Volgen van externe ontwikkelingen en onderhouden van contacten met derden
(netwerkorganisaties, ABP, Loyalis enz)

Personeelsadviseur

De adviseur adviseert en ondersteunt de leidinggevenden bij de uitvoering van hun Ptaken. Denk hierbij aan personeelsinstrumentaria gericht op in-, door- en uitstroom.
Elke personeelsadviseur heeft in zijn portefeuille minimaal een specialisme
(managementinformatie, ARBO, werving en selectie en de daarbij behorende criteria,
ziekteverzuim).

Personeelsadviseur
vrijwilligers

De adviseur adviseert en ondersteunt de leidinggevenden bij de uitvoering van
vrijwilligersmanagement (werving en behoud van vrijwilligers, relatiebeheer met
hoofdwerkgevers, sociale omgeving van vrijwilligers, rechtspositie en
arbeidsvoorwaarden vrijwilligers)
De adviseur volgt de maatschappelijke ontwikkelingen omtrent vrijwilligersbeleid
De adviseur onderkent de positie en rol van vrijwilligers binnen de organisatie

Loopbaanadviseur

Borgen van loopbaanontwikkeling (waaronder tweede loopbaanbeleid) binnen de
organisatie door ontwikkeling van beleid en instrumentaria.
Het bieden van ondersteuning en advies aan leidinggevenden voor samenhang met
vakbekwaam worden

Beleidsmedewerker
arbeidsvoorwaarden

Het volgen van ontwikkelingen op rechtspositioneel en arbeidsvoorwaardelijk gebied
Het signaleren van issues en deze inbrengen
Het vertalen van wetten en regelingen naar de specifieke toepassing bij de brandweer.
(FLO overgangsrecht, ATB/ATW, vertaling CAR UWO naar op maat
brandweerregelingen)

Medewerker
personeelsadministratie

Verwerken en afhandelen van correspondentie aangaande de producten en diensten
van het team HR.
Het ondersteunen van de personeelsadviseurs bij het behandelen van personele
vraagstukken.
De archivering van personele gegevens vindt digitaal plaats. De archivering van de
gegevens vindt plaats door medewerkers van het team DIV.

Bovenstaande functies zijn vergelijkbaar met die in reguliere organisaties.
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Sectordirecteur
Middelen

Afdelingshoofd
Personeel

Personeelsadviseur

Personeelsadviseur
vrijwilligers

Loopbaanadviseur

Beleidsmedewerker
arbeidsvoorwaarden

Medewerker
personeelsadministratie

8.5.3 Afdeling Financiën
De afdeling Financiën is verantwoordelijk voor het beheer en de uitvoering van de
boekhouding en de financiële advisering. Vanuit deze verantwoordelijkheid is er een goede
samenwerking met Planning/Control/Kwaliteit en de Controller.
De afdeling wordt geleid door een afdelingshoofd (tevens administrateur) en kent de functies
administratief medewerker en boekhouder.

Sectordirecteur Middelen

Afdelingshoofd Financiën / administrateur

Boekhouder

Administratief medewerker

Afdelingshoofd Financiën
Afdelingshoofd,
tevens administrateur

Geeft leiding aan de medewerkers van de afdeling
Is verantwoordelijk voor de gehele financiële administratie
Is verantwoordelijk voor verslaglegging en bewaking van alle relevante informatie,
benodigd voor o.a. accountancy-onderzoeken
Heeft de zorg voor de processen en producten van de afdeling
Is verantwoordelijk voor het juist toepassen van de geldende voorschriften en
regelgeving
Draagt zorg voor een goede uitvoering van het geldbeheer
Stelt de jaarrekening op
Adviseert op (complexe) financiële vraagstukken
Heeft een P-verantwoordelijkheid voor de medewerkers op de afdeling.

Boekhouder
Boekhouder

Verantwoordelijk voor het voeren van de debiteuren- en crediteurenadministratie
Verzorgen, verrichten en controleren van het betalingsverkeer
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Leveren van financiële gegevens voor o.a. analyses
Toezicht op juiste invoer van gegevens
Verzorgen van BTW aangiften en afdrachten en opgave BCF
Verrichten en verantwoorden van kleine kashandelingen

Administratief medewerker
Administratief
medewerker

Algeheel verwerken van met name inkoopfacturen
Opstellen verkoopfacturen en betaaladvieslijsten
Verwerken betaalopdrachten
Boekhouder adviseren over aanmaning- en incassotrajecten.

8.5.4 Afdeling Facilitair
De afdeling Facilitair maakt onderdeel uit van de sector Middelen. Het afdelingshoofd
Facilitair rapporteert aan de sectordirecteur Middelen.
De afdeling Facilitair bestaat uit een aantal teams. Een deel van deze teams bestaat uit
uitvoerende dienstverleners. Deze uitvoerende teams zijn op drie locaties in de regio
gehuisvest. Het andere deel van de teams heeft vooral coördinerende, initiërende en
aansturende taken (voor de uitvoerende facilitaire teams en voor externe leveranciers) of
ondersteunende taken.
De volgende teams worden opgericht:
•
•
•
•
•

Servicedesk
ICT
Dienstverlening (uitvoerend)
Inkoop
Documentatie en archief (DIV).

Servicedesk
Het hart van de afdeling Facilitair wordt gevormd door de servicedesk. De servicedesk heeft
3 hoofdtaken:
1. Intake voor alle klant- en gebruikersvragen. Bij de servicedesk staat de klant c.q.
gebruiker centraal. Een gebruiker is een medewerker met een klacht, wens,
informatievraag of een storingsmelding, of is afnemer van de producten en diensten
zoals in de producten en dienstencatalogus (PDC) staan.
2. Voortgangsbewaking en analyse: Het bewaken van de voortgang van alle bij de
servicedesk binnengekomen vragen en meldingen. Onderdeel van deze
voortgangsbewaking is ook het inplannen van de werkzaamheden bij het betreffende
team op basis van onderling overeengekomen normen en capaciteiten. Daarnaast
onderzoekt de servicedesk, als een continue proces, of veel voorkomende vragen of
meldingen een structurele oplossing nodig hebben. Dit vraagt nadrukkelijk om
specifieke kennis op de diverse onderwerpen binnen facilitair.
3. Rapportages: Het rapporteren van de voortgang van de melding/vraag aan relaties.
De servicedesk zal gevraagd en ongevraagd rapporteren over haar bevindingen en
uitgevoerde werkzaamheden. Alle handelingen van het facilitaire bedrijf worden
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onder andere daarom vastgelegd in het Facilitaire Management Informatie Systeem
(FMIS). Dit geldt ook voor alle handelingen die verricht worden op diverse locaties.
De servicedesk wordt geleid door een teamleider. Deze rapporteert aan het afdelingshoofd
Facilitair.
ICT
Het team ICT voert voor brandweer Hollands Midden het technische beheer (de hardware)
en het applicatie beheer (de software) voor de gehele organisatie uit. Daarnaast heeft ICT
ook het beheer van de totale infrastructuur onder zich.
ICT is gericht op het goed in stand houden (beheren) van datgene wat wij dagelijks
gebruiken en gelijktijdig ook gericht op het continue zoeken naar de meest efficiënte en
effectieve mogelijkheden of oplossingen. Het team ICT wordt geleid door een teamleider.
Deze rapporteert aan het afdelingshoofd Facilitair.
Dienstverlening
Het team dienstverlening draagt zorg voor het onderhoud en beheer van materiaal en
materiaal. Verspreid over de regio worden drie steunpunten ingericht. Deze steunpunten zijn
noodzakelijk om de logistieke processen te kunnen minimaliseren en optimaliseren.
Op steunpunten zullen in eerste aanleg op een eenduidige wijze worden ingericht waarbij er
voor gekozen kan worden een specialistische taak op één locatie te organiseren.
Op deze steunpunten wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van de capaciteit van het
op de steunpunten gestationeerd repressief personeel. Met de betreffende
clustercommandant en ploegchefs worden productieafspraken gemaakt.
Op elk steunpunt zal een meewerkend voorman worden aangewezen om erop toe te zien
dat de taken worden uitgevoerd en de juiste kwaliteit wordt geleverd. Verder zal hij of zij
moeten inspelen op ad-hoc situaties. Deze situaties worden veelal geïnitieerd door de
servicedesk maar kunnen ook rechtstreeks afkomstig zijn uit de clusters.
Het is van evident belang dat de servicedesk ten allen tijde op de hoogte is van deze
activiteiten op de steunpunten om hierop te kunnen anticiperen in vervolgplanningen.
De meewerkend voorman op de steunpunten valt functioneel onder de teamleider
Dienstverlening. Productafspraken worden gemaakt door directeur Middelen. Het
afdelingshoofd facilitair adviseert hem hierin. Uiteindelijke vaststelling van de
productieafspraken vindt plaats door de directie.
Inkoop
Het Team Inkoop zal centraal worden georganiseerd en streeft vergaande standaardisatie na
van producten en diensten en in de af te sluiten contracten. Om de contracten goed te
beheren en maximaal uit te nutten wordt contractmanagement ingericht.
Reguliere bestellingen vinden rechtstreeks plaats bij de servicedesk als het een levering is
volgens de PDC. Bij afwijkende vragen of verzoeken komt inkoop nadrukkelijk in beeld.
Om maximaal grip te krijgen op financiën zal het aantal leveranciers tot een minimum
worden beperkt zal de factuurstroom vergaand worden vereenvoudigd (streven naar één
factuur per leverancier).
Het team Inkoop wordt geleid door een teamleider. Deze rapporteert aan het afdelingshoofd
Facilitair.
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Documentatie en Post (DIV)
Veel post en documentatie zal centraal binnenkomen, geregistreerd en gedistribueerd
worden. De registratie en bewaking zal plaats vinden in een nieuw aan te schaffen
Documentair Informatie Systeem (DMS) waarbij maximale digitale vastlegging wordt
nagestreefd. Dat betekent in de praktijk dat veel papieren documenten zullen worden
ingescand.
Managementondersteuners zullen een belangrijke rol gaan krijgen in het registreren en
actualiseren van de poststromen door de actuele status van documenten bij te houden.
Het team DIV wordt geleid door een teamleider. Deze rapporteert aan het afdelingshoofd
Facilitair.
In het kader van Documentatie, Post en Archief worden de volgende taken uitgevoerd:
- Sorteren
- Registreren
- Verstrekken van informatie
- Administratieve afhandeling
- Scannen
- Voortgangscontrole
- Archiveren van poststukken
Functies
Het merendeel van de functies binnen de afdeling Facilitair is overeenkomstig soortgelijke
functies binnen andere bedrijven en instellingen en kan op basis van algemene
functiebeschrijvingen beschreven worden.
Sectordirecteur
Middelen

Afdelingshoofd
facilitair

Administratieve
ondersteuning

Teamleider
servicedesk

Teamleider ICT
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Hoofdstuk

9

Controller

9.1 Definitie
De controller heeft een onafhankelijke functie ten opzichte van de organisatie en bewaakt de
‘performance control’, ‘quality control’ en ‘financial control’. Hij is mede integraal
verantwoordelijk voor de resultaten van de organisatie als adviseur binnen het directieteam.

9.2 Doelstelling
De controller heeft als doel het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen met
betrekking tot de organisatie en beheert de PDCA cyclus. Daarnaast geeft hij sturing aan het
ontwerp en bewaken van betrouwbare management informatiesystemen.

9.3 Producten, diensten en activiteiten
•
•
•

Adviezen
Beheer PDCA cyclus
Bewaken management informatiesystemen

9.4 Relaties
Interne relaties:
•
•
•

Directieteam
Planning & Control
Financiën

Externe relaties:
•
•
•
•
•

Algemeen Bestuur
Dagelijks Bestuur
Ministerie van BZK
Andere overheidsinstellingen
Audit bureaus

9.5 Structuur inrichting
Regionaal Commandant

Controller
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Gelet op deze zelfstandige rol is de controller apart opgenomen in het topstructuur.
Controller

Valt in de lijnorganisatie direct onder de Regionaal Commandant.
Het geven van afhankelijke en onafhankelijke adviezen en het meedenken met
het directieteam op basis van rapportages.
Het ontwikkelen en bewaken van het intergraal sturing- en performancemodel,
-instrumenten en –indicatoren.
Sparringpartner van afdeling Planning & Control in complexe control- en
sturingsvraagstukken.
Ontwikkelen van visie en controleren op de naleving van procesmatig werken.
Onafhankelijke positie binnen de organisatie als het gaat om het adviseren aan
het bestuur. Dit advies kan plaatsvinden op initiatief van de controller dan wel
op verzoek van het bestuur.
Bevoegdheid tot het onafhankelijk escaleren van uitkomsten aan het bestuur.
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Bijlagen
1. Formatie- en locatieplan
Het formatie- en locatieplan is bijgevoegd in Excel.
In het formatieplan is ook een concept-locatieplan (een zo optimaal mogelijke verdeling van
de organisatieonderdelen over de beschikbare huisvestingslocaties) verwerkt. Op basis van
een aantal uitgangspunten zoals ondersteuning paraatheid door dagdienstmedewerkers,
centrale of decentrale huisvesting i.v.m. organisatiebelang, geografische spreiding, etc. is
een concept-locatieoverzicht opgesteld. Dit concept-locatieplan zal de komende periode
verder worden geconcretiseerd en getoetst op de uitgangspunten. In het nu voorliggende
concept-locatieplan heeft dit nog niet voldoende kunnen plaatsvinden. Het locatieplan is een
gevoelig onderwerp in verband met de huisvesting met de medewerkers. Het kan daarom
niet genoeg onderstreept worden dat het nu voorliggende locatieplan een concept is.
Het definitieve locatieplan is belangrijk voor het opstellen van het functieboek en de
plaatsingsprocedure. Het definitieve locatieplan zal dan ook op 2 september a.s. door het
Dagelijks Bestuur vastgesteld moeten worden, gelijktijdig met het organisatieplan (incl.
formatieplan), het functieboek en de plaatsingsprocedure (via het sociaal plan).
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