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2. Toelichting
In de aanloop naar de vorming van Brandweer Hollands Midden is veel aandacht besteed aan de
rol en de positie van de brandweervrijwilligers binnen de nieuwe organisatie. Vervolgens ontstond
het initiatief om te komen tot een eigen visie op vrijwilligheid voor Brandweer Hollands Midden. Dit
is tijdelijk opgeschort geweest vanwege de start van een landelijk project om te komen tot een
landelijke visie op vrijwilligheid.
Eind 2013 is, in samenwerking tussen Brandweer Nederland en de Vakvereniging Brandweer
Vrijwilligers (VBV), de landelijke visie op vrijwilligheid, uitgegeven. Begin 2014 is daar de
‘strategische visie Vrijwilligheid Brandweer’ aan toegevoegd. Het is nu dan ook het juiste moment
voor, geïnspireerd door de landelijke visie, een visie op vrijwilligheid voor Brandweer Hollands
Midden.
De visie Vrijwilligheid 2.0 kent twee rollen, zowel richtinggevend alsook als inspiratiebron voor de
verdere doorontwikkeling van Brandweer Hollands Midden. Dit document beschrijft waarom en
hoe Brandweer Hollands Midden haar taken deels met vrijwilligers uitvoert.
De visie vrijwilligheid 2.0 Brandweer Hollands Midden is opgebouwd rondom een ruggengraat van
5 thema’s.
1.
De vrijwilliger, een belangrijke bouwsteen binnen Brandweer Hollands Midden
2.
De ‘zelfstandige kazerne’
3.
Communicatie, betrokkenheid en inspraak
4.
Maatwerk en flexibiliteit
5.
De omgeving van de vrijwilliger
Daarnaast zijn er uitgangspunten benoemd ten aanzien van:
- de repressieve vrijwilliger: zelfde vakbekwaamheidseisen als beroepsmedewerker en ook een
aanstelling en vergoeding conform de CAR UWO een (betaalde parttime medewerker);
- vrijwilligheid: “burgerparticipatie’ maar ook bedrijfseconomisch interessant. De vrijwilligheid is
geen doel op zich;
- verscheidenheid: taken, samenstelling en grootte kunnen tussen de kazernes verschillend
zijn;
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passie: voor het vak en sociaal groepsleven. Dit laatste verandert wel onder de nieuwe
generatie vrijwilligers;
wederzijdse verwachten: fit, vakbekwaamheid en paraat versus professionele en flexibele
ondersteuning;
veranderende omstandigheden: de ontwikkeling van de maatschappij en ons vak vraagt dat
iedereen in onze organisatie mee moet veranderen;
naast de repressieve brandweervrijwilliger zal Brandweer Hollands Midden ook
mogelijkheden verkennen voor de benutting van ‘niet repressieve brandweervrijwilligers.

Het is belangrijk om binnen de gehele Brandweer Hollands Midden houvast te hebben aan een
gedragen visie op vrijwilligheid welke naadloos aansluit bij de organisatievisie en de kernwaarden
van Brandweer Hollands Midden. De visie moet voldoende beeld geven van de (ontwikkelrichting)
vrijwilligheid binnen onze Brandweer Hollands Midden. Tevens moeten de goede zaken die al zijn
ingevoerd geborgd worden.
Deze visie is geen losstaand onderwerp. Het heeft invloed op vele facetten binnen de Brandweer
Hollands Midden. Gezien het feit dat de keuzes in het kader van M-A-M (Cebeon) essentieel zijn
voor de ontwikkeling naar deze visie, is aandacht voor de implementatie van groot belang. Dit
vanwege het risico op onjuiste interpretatie, onduidelijkheden en tijdspad van implementatie. De
visie kent duidelijke uitspraken ten aanzien van de wederzijdse verwachtingen, differentiatie &
specialisatie en de zelfstandige kazerne. Het is belangrijk om deze onderwerpen goed uit te
werken.

3. Implementatie en communicatie
De implementatie bestaat uit 2 delen. In het eerste deel wordt zeker gesteld dat alle reeds
ingerichte producten daadwerkelijk geborgd zijn binnen de organisatie. De actiehoudende
sectoren van Brandweer Hollands Midden staan per ‘actiepunt’ vermeld in hoofdstuk 3. Dit deel
staat gepland om nog in 2014 af te ronden. Het tweede deel behelst de actiepunten die nog
ontwikkeld moeten worden. Deze actiepunten zullen onderdeel worden van het werkplan 2015.
De actiehoudende sectoren van Brandweer Hollands Midden staan per ‘actiepunt’ vermeld in
hoofdstuk 4.
De voortgangsbewaking van de actiepunten en periodieke rapportage naar het Directieteam van
Brandweer Hollands Midden gebeurt door de Concernstaf.
De communicatie gebeurt binnen Brandweer Hollands Midden, via de reguliere kanalen (o.a.
Plein16) en via de lijn. Daarnaast zullen met name ook de klankbordgroep vrijwilligers en de
werkgroep vrijwilligers bestrokken blijven bij de implementatie van deze visie.

4. Bijlagen
1.

Visie Vrijwilligheid 2.0 Brandweer Hollands Midden.
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Voorwoord
Voor u ligt de Visie Vrijwilligheid 2.0 van Brandweer Hollands Midden. Een visiedocument dat
belangrijk is voor de komende beleidsperiode 2016 – 2019, maar ook als basis dient voor de
periode daarna.
De visie is in de eerste zes maanden van 2014 opgesteld. Dit kon in een betrekkelijk korte
periode doordat er de afgelopen jaren al veel input was verzameld en er ook al diverse zaken
daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Daarnaast heeft een grote groep collega’s van Brandweer
Hollands Midden de stellers van waardevolle informatie, inzichten en adviezen voorzien.
Hiermee is duidelijk dat het onderwerp Vrijwilligheid binnen Brandweer Hollands Midden leeft.
Deze visie kent twee rollen, zowel richtinggevend alsook als inspiratiebron voor de verdere
doorontwikkeling van Brandweer Hollands Midden. Dit document beschrijft waarom en hoe
Brandweer Hollands Midden haar taken deels met vrijwilligers uitvoert.
De (lokale) organisatievorm1 is geen onderdeel van deze Visie Vrijwilligheid 2.0.
Organisatievormen binnen Brandweer Hollands Midden worden bepaald naar aanleiding van de
(lokale) risico’s en op basis van een goede prijs - kwaliteitverhouding.
In hoofdstuk 1, de inleiding, leest u de aanleiding en het doel voor deze visie Vrijwilligheid.
Aansluitend wordt het gevolgde proces kort toegelicht en worden de uitgangspunten nader
toegelicht. Het hoofdstuk sluit af met een overzicht van de (landelijke) maatschappelijke trends.
Vervolgens is in hoofdstuk 2 de inhoudelijke visie uitgewerkt op basis van een vijftal
hoofdthema’s. Hierbij is tevens voor elk hoofdthema aangegeven welke facetten reeds zijn
gerealiseerd binnen Brandweer Hollands Midden en welke zaken nog ontwikkelpunten zijn.
In de hoofdstukken 3 en 4 zijn respectievelijk de in hoofdstuk 2 genoemde ‘Ingerichte producten’
en de ‘ontwikkelpunten’ in tabelvorm opgenomen.

1

Met (lokale) organisatievorm wordt bedoeld de manier waarop de (lokale) kazerne is samengesteld. Enkele
voorbeelden hier van zijn: de vrijwilligerskazerne, de beroepskazerne, de gemengde kazerne (beroeps en vrijwilligers
werken naast elkaar samen) en de hybride kazerne (beroeps en vrijwilligers werken geïntegreerd met elkaar samen).
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1 Inleiding
Aanleiding
In de aanloop naar de vorming van Brandweer Hollands Midden is veel aandacht besteed aan de
rol en de positie van de brandweervrijwilligers binnen de nieuwe organisatie. De weerslag hiervan
is vastgelegd in het ‘Inrichtingsplan op hoofdlijnen Brandweer Hollands Midden’. Vervolgens
ontstond het initiatief om te komen tot een eigen visie op vrijwilligheid voor Brandweer Hollands
Midden. Dit is tijdelijk opgeschort vanwege de start van een landelijk project om te komen tot een
landelijke visie op vrijwilligheid.
Eind 2013 is, in samenwerking tussen Brandweer Nederland en de Vakvereniging Brandweer
Vrijwilligers (VBV), de landelijke visie op vrijwilligheid2, uitgegeven. Begin 2014 is daar de
‘strategische visie Vrijwilligheid Brandweer’ aan toegevoegd. Het is nu dan ook het juiste moment
om, geïnspireerd door de landelijke visie, ook de visie op vrijwilligheid voor Brandweer Hollands
Midden vast te stellen. Daarnaast is gebruik gemaakt van de feedback uit de reguliere contacten
met vrijwilligers, uit de bijeenkomsten van de Klankbordgroep Vrijwilligersmanagement en uit de
IB-Werkgroep Vrijwilligers. Tevens is gebruik gemaakt van de verschillende ervaringen binnen
Brandweer Hollands Midden.
Brandweer Hollands Midden zal in de beleidsperiode 2016 – 2019 haar doorontwikkeling doen
aan de hand van het programma ‘Meer – Anders – Minder’ (M-A-M). Voordat de keuzes in het
kader van M-A-M worden voorbereid, is het noodzakelijk dat er bepaalde achtergrond informatie
en referentiedocumenten beschikbaar zijn. Deze visie behoort tot de referentiedocumenten.

Doel
Het doel is te komen tot een visiedocument ‘de begeerde toekomst’ ten aanzien van vrijwilligheid
binnen Brandweer Hollands Midden. Hierbij is nadrukkelijk ook gekeken naar de landelijke visie
op de vrijwilligheid. Voor de landelijke visie is vanuit Brandweer Hollands Midden op meerdere
manieren input gegeven. Onder andere is er een regionale discussie sessie gehouden waarvan
de uitkomsten eveneens meegenomen zijn in deze visie. Ten slotte krijgen recente
ontwikkelingen en wensen, die specifiek in onze regio spelen, een plek.
Dit visiedocument heeft bewust de titel ‘Visie Vrijwilligheid 2.0’, De reden hiervoor is dat
Brandweer Hollands Midden al veel producten en activiteiten speciaal voor vrijwilligers heeft
ingericht. Om dit te borgen en aan te geven dat voorliggende visie een vervolg daarop is, heet
deze ‘Visie Vrijwilligheid 2.0’.
Het is belangrijk om binnen de gehele Brandweer Hollands Midden houvast te hebben aan een
gedragen visie op vrijwilligheid welke naadloos aansluit bij de organisatievisie en de kernwaarden
van Brandweer Hollands Midden. De visie moet voldoende beeld geven van de (ontwikkelrichting)

2

Visie van, voor en door vrijwilligers bij de brandweer (2013)
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vrijwilligheid binnen onze Brandweer Hollands Midden. Tevens moeten de goede zaken die al zijn
ingevoerd met deze visie geborgd worden.

Proces totstandkoming
De basis van deze visie is gevonden in de landelijke visie en de later uitgebrachte strategische
visie. Daarnaast is de input welke vrijwilligers uit Brandweer Hollands Midden hebben ingebracht
voor de landelijke visie beschouwd3. Ook zijn de onderwerpen die besproken zijn binnen de
Klankbordgroep Vrijwilligersmanagement en de IB-Werkgroep Vrijwilligers doorgenomen. Op
basis van al deze input is een ‘ruggengraat-presentatie’4 opgesteld waarbij eveneens de
kernwaarden van Brandweer Hollands Midden5 als referentie zijn gebruikt die ook van toepassing
zijn voor de keuzes binnen het programma M-A-M.
Deze ruggengraat is ‘mening vormend’ gepresenteerd in zowel het Directieteam (DT) als in het
Managementteam Incidentbestrijding (MT-IB). Daarnaast is er in een viertal sessies6 reflectie
gevraagd van zowel vrijwilligers als van collega’s van de verschillende sectoren. Ook de
Ondernemingsraad (OR) heeft hiervoor een afgevaardigde (vrijwilliger) geleverd.
De reacties zijn zo goed mogelijk verwerkt in de ruggengraat en daarmee ook in het nu
voorliggende visie document.
In algemene zin is de visie goed ontvangen. Er is herkenning bij de diverse onderdelen van de
visie en draagvlak voor de gewenste ontwikkelrichtingen. Wel wordt gewaarschuwd voor het risico
dat daadwerkelijke implementatie wellicht langer duurt dan we zouden willen. De reden hiervoor is
gelegen in het feit dat vele zaken ontwikkeld moeten worden, voordat visie elementen praktijk
kunnen worden. Daarnaast zal blijken dat deze visie geen losstaand document is. Deze visie zal
vrijwel alle andere M-A-M onderwerpen beïnvloeden. Vooralsnog is er dan ook nog geen specifiek
implementatietraject voorzien maar volgen er in Hoofdstuk 3 en 4 wel aanbevelingen voor de
implementatie.

Uitgangspunten
De vrijwilliger
Als Brandweer Hollands Midden hebben wij de opdracht de brandweerzorg kwalitatief
goed en efficiënt uit te voeren. Dat doen wij met elkaar, repressieve beroepskrachten,
brandweervrijwilligers en kantoorpersoneel. De term vrijwilliger kan hierin misleidend zijn.
De repressieve brandweervrijwilliger is namelijk een medewerker van Brandweer

3
4
5
6

Zoals geïnventariseerd in de GDR-sessies van 5 november 2012
Toegevoegd als bijlage 2
Risicogebaseerd, betrouwbaar, flexibel, sober, vitaal en samenwerkingsgericht.
Dit betrof een viertal verschillende bijeenkomsten: 1. Gezamenlijke reflectie sessie met de klankbordgroep vrijwilligers
en de IB-werkgroep vrijwilligers, 2. Collegiale review sessie met vertegenwoordiging uit alle sectoren, 3. Reflectiegesprekken met de vrijwillig ploegchefs tijdens de ‘vrijwillig ploegchefsmiddag’. 4. Reflectiegesprek met de collega’s
van de afdeling Personeel.
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Hollands Midden die aan dezelfde vakbekwaamheidseisen (opleidingen en oefeningen)
moet voldoen als repressieve beroepskrachten. Hij krijgt hiervoor vergoed conform de
Car-Uwo. Hiermee is de brandweervrijwilliger eigenlijk een parttime medewerker van
Brandweer Hollands Midden.
Vrijwilligheid is een middel, geen doel
Vrijwilligers zijn belangrijk voor Brandweer Hollands Midden. Naast de lange geschiedenis
van burgerparticipatie, “elkaar helpen in tijden van nood”, is het door de inzet van
vrijwilligers mogelijk om tegen relatief lage kosten kwalitatieve brandweerzorg te leveren.
De inzet van vrijwilligers is een middel en geen doel op zich. Er zullen dan ook bij
vraagstukken rond vrijwilligers, altijd bedrijfseconomische afwegingen gemaakt worden.
Verscheidenheid
Brandweer Hollands Midden kent een groot aantal kazernes waar de brandweerzorg
volledig door repressieve vrijwilligers wordt ingevuld. Eveneens zijn er enkele kazernes
met een combinatie van repressieve beroepskrachten en repressieve vrijwilligers.
Brandweer Hollands Midden zal toegroeien naar een organisatie die voor wat betreft de
repressieve brandweerzorg, risico gebaseerd, doelmatig en efficiënt ingericht zal worden.
Risico gebaseerd inrichten en organiseren betekent dat er mogelijk verschil ontstaat in de
soort taken binnen de brandbestrijding en hulpverlening tussen de kazernes. Daarnaast
zal, op basis van de aanwezige risico’s binnen het standaard verzorgingsgebied, de
noodzakelijke samenstelling en capaciteit, tussen de kazernes verschillend kunnen zijn.
Ook de verschillende mogelijkheden van de brandweervrijwilligers per kazerne spelen
hierbij een rol.
Passie
De brandweervrijwilligers zelf hebben passie voor het vak en waarderen de lokale
verbondenheid, het teamwork, de uitdaging en de spanning. Elke kazerne kent zijn eigen
tradities en heeft zijn eigen identiteit. Ook informele activiteiten maken onderdeel uit van
het ‘brandweer-leven’. De teamactiviteiten en het sociaal leven onder
brandweervrijwilligers hangt nauw samen met historie en het feit dat het werk van de
brandweervrijwilliger naast het reguliere (werk- of studie)leven gebeurd.
Er is echter wel een verandering gaande onder de nieuwe generatie van
brandweervrijwilligers. Veelal zoeken deze collega’s een uitdaging waarin zij graag hulp
bieden aan burgers, zelf een uitdaging zoeken en ook nog iets leren. Dit binnen een
beperkte tijdsperiode. Hiermee zal het aantal jubilarissen onder de brandweervrijwilligers
verminderen. En dient Brandweer Hollands Midden een antwoord te geven op de
‘concurrentie’ met het drukke leven, hobby’s en ontwikkelbehoefte van
brandweervrijwilligers. Naast de repressieve brandweervrijwilliger zal Brandweer Hollands
Midden ook mogelijkheden verkennen voor de benutting van ‘niet repressieve
brandweervrijwilligers’.
Wederzijdse verwachtingen
Binnen Brandweer Hollands Midden is het belangrijk om verwachtingen, over en weer,
duidelijk uit te spreken. We blijven dan ook met elkaar in gesprek.
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Repressieve vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de paraatheid en inzet van
hun kazerne. Zij dienen hiervoor beschikbaar, fit en vakbekwaam te zijn. Brandweer
Hollands Midden faciliteert en ondersteunt hierbij.
Veranderende omstandigheden
Brandweer Hollands Midden erkent de bijzondere situatie van vrijwilligers, die hun
brandweerwerk doen naast hun (betaalde) baan en hun gezin. Werken met vrijwilligers
vereist andere aandacht, specifieke kennis en vaardigheden. Maatschappelijke
veranderingen, maar ook veranderingen bij het bedrijfsleven, binnen het brandweervak
zelf en binnen Brandweer Hollands Midden, vragen om een verandering in de
samenwerking met vrijwilligers, die zelf, als onderdeel van diezelfde maatschappij, ook
veranderen. Daarmee verandert ook Brandweer Hollands Midden omdat
brandweervrijwilligers, beroepskrachten en kantoorpersoneel samen Brandweer Hollands
Midden maken. Uiteindelijk zal iedereen binnen Brandweer Hollands Midden mee moeten
ontwikkelen om aansluiting te houden bij de maatschappij en wat deze van ons vraagt.
Trends
In de komende jaren zullen onder andere in het kader van het programma M-A-M keuzes
gemaakt moeten worden. Hierbij zal eveneens rekening gehouden worden met ontwikkelingen die
binnen de maatschappij en de sector van Brandweer Hollands Midden spelen. Onderstaand zijn
deze trends samengevat7 en eveneens als referentie bij het opstellen van deze visie gebruikt.
Trends in de samenleving die een doorwerking op de brandweer hebben:
1.
Economische crisis en behoefte aan diensten voor diensten.
2.
Participatie samenleving, nieuwe nuchterheid.
3.
(informatie)technologie met groei van sociale media.
4.
Globalisering /individualisering /mobiliteit.
5.
Schaalvergroting, met behoud van de ‘menselijke maat’.
6.
Burgers zien Brandweer Nederland (de overheid) als één en wij horen daarbij.
7.
Medewerkers krijgen meer behoefte aan eigen vakmanschap en passie.
Trends binnen het vakgebied zelf die doorwerking hebben op de brandweer:
1.
Niet toevallig presteren /verzakelijking (normen, financieel, etc.)
2.
Meer risico gestuurd en zorg op maat.
3.
Meer flexibiliteit.
4.
Veranderende rol brandweer binnen veiligheidsdomein /andere, nieuwe partners (o.a.
veiligheidsregio, RUD, Defensie, commerciële partijen etc.).
5.
Hogere eisen aan medewerkers /professionalisering.
6.
Schaarste brandweervrijwilligers en minder lang dienstverband.
7.
Vergroening en vergrijzing worden binnen de brandweer een feit.

7

Deze trends zijn overgenomen en samengevat uit de ‘Trend sessie’ DT d.d. 10 december 2013. En zijn een
referentiekader voor te maken keuzes in het kader van het programma Meer – Anders – Minder.
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2 Visie ten aanzien van vrijwilligheid
De visie ten aanzien van vrijwilligheid is opgebouwd rondom een ruggengraat van 5 thema’s.
1.
2.
3.
4.
5.

De vrijwilliger, een belangrijke bouwsteen binnen Brandweer Hollands Midden.
De ‘zelfstandige kazerne’8.
Communicatie, betrokkenheid en inspraak.
Maatwerk en flexibiliteit
De omgeving van de vrijwilliger.

In de volgende paragraven worden deze thema’s nader ingevuld. Per thema is ook aangegeven
welke zaken reeds binnen Brandweer Hollands Midden zijn gerealiseerd of nog ontwikkeld gaan
worden.

2.1

De vrijwilliger, een belangrijke bouwsteen binnen Brandweer Hollands
Midden.

Brandweer Vrijwilligers bestaan al zeer lang, zowel in Nederland als in andere landen. Het is een
invulling van lokale participatie voor (fysieke, brand) veiligheid en hulpverlening. De lokale
verwevenheid van de vrijwilliger levert enerzijds kennis over zijn of haar omgeving en uit zijn of
haar netwerk anderzijds, vervult de vrijwilliger ook binnen zijn of haar omgeving een interactieve
rol als ‘ambassadeur’ voor (brand)veiligheid en de Brandweer.
De 10639 vrijwilligers van Brandweer Hollands Midden zijn waardevolle collega’s die een
belangrijk deel van de repressieve capaciteit leveren. Samen met de beroepscollega’s en de
collega’s van de kantoororganisatie vormen zij Brandweer Hollands Midden.
Repressieve vrijwilliger worden bij Brandweer Hollands Midden is een bewuste keuze. De
vrijwilligheid is zeker niet vrijblijvend. Naast de verplichte initiële opleiding(en) en de deelname
aan oefeningen is het noodzakelijk een bijdrage te leveren aan de paraatheid en de inzet van de
eigen kazerne. Vooral dit laatste aspect onderscheidt de repressieve vrijwilliger van andere
soorten vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen hiervoor een aanstelling en vergoeding10.
De term vrijwilliger kan hierin misleidend zijn. De repressieve brandweervrijwilliger is namelijk een
medewerker van Brandweer Hollands Midden die aan dezelfde vakbekwaamheidseisen
8

9
10

De term ‘de zelfstandige kazerne’ komt rechtstreek uit de landelijke visie. Ondanks dat deze term niet eenduidig en
expliciet is uitgewerkt wordt hier mee bedoeld dat; er meer (zo veel mogelijk) ‘zelfbeschikkingsrecht’ bij de lokale
kazernes komt te liggen. Brandweer Hollands Midden zal de definitie van de zelfstandige kazerne nader uitwerken.
Stand per 31-3-2014
Voor de repressieve brandweervrijwilligers is dit conform de Car-Uwo,
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(opleidingen en oefeningen) moet voldoen als repressieve beroepskrachten. Hij krijgt hiervoor
vergoed conform de Car-Uwo. Hiermee is de brandweervrijwilliger eigenlijk een parttime
medewerker van Brandweer Hollands Midden.
Vrijwilligers zelf waarderen met name het vakmanschap, de kameraadschap, lokale
verbondenheid, teamwerk, avontuur, spanning en uitdaging.11
Brandweer Hollands Midden investeert in vrijwilligers. Door, onder andere, de aangeboden
opleidingen en oefeningen, het teamwerk en de daadwerkelijke inzetten zal de vrijwilliger zich
persoonlijk verder ontwikkelen. De vrijwilliger heeft hier ook voordeel van in zijn of haar reguliere
(werk)omgeving en/of studie.
Juist omdat de brandweervrijwilliger zich naast zijn of haar ‘reguliere leven’ inzet voor de
brandweerzorg, faciliteert en ondersteunt Brandweer Hollands Midden haar vrijwilligers op een
professionele manier. Dit met als doel, waar nodig, de brandweervrijwilliger zo veel mogelijk in de
gelegenheid te stellen zich in te zetten voor de uitvoering van de brandbestrijding en
hulpverlening, naast het vakbekwaam worden en blijven.
Ook in de wereld van de (brand)veiligheid zijn er volop ontwikkelingen en kansen. Het is
belangrijk dat onze vrijwilligers hierin mee ontwikkelen. Zoals ook Brandweer Hollands Midden
anticipeert op de veranderende behoeftes. Zowel vakinhoudelijk, als op het gebied van
(informatie)ondersteuning voor het repressieve werk, als ook in de reguliere bedrijfsvoering.

Ingerichte producten:
• Elke vrijwilliger heeft een aanstelling en krijgt personeelszorg (vergoedingen, gesprekscyclus,
en verzekeringen).
• Vrijwilligersfaciliteiten en organisatiebrede regelingen c.q. werkafspraken12.

Ontwikkelpunten:
• Wervings- en selectiebeleid specifiek voor (toekomstige) vrijwilligers.
• In het aanname beleid meer aandacht geven aan de wederzijdse verwachting. Bijvoorbeeld
op het gebied van de verwachte bijdrage aan paraatheid en inzet.
• Gesprekscyclus, specifiek ten behoeve van de vrijwilligers nader uitwerken.

11
12

Zoals ook beschreven in: Cultuuraspecten bij Regionalisering van de Brandweer in Hollands Midden, 20-04-2007
zoals samengevat in “het basisboek brandweervrijwilligers, alle regelingen op een rijtje”, december 2013.
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2.2

De ‘zelfstandige kazerne’13.

Brandweer Hollands Midden heeft totaal 47 kazernes14. Hiervan zijn er 2 kazernes die alleen een
beroepsbezetting kennen15 en 2 kazernes die zowel een beroepsbezetting als ook een
vrijwilligersploeg hebben16. De overige 43 kazernes kennen alleen een vrijwilligersploeg.17
Onze kazernes zijn een zichtbare en tastbare verbinding tussen Brandweer Hollands Midden en
de lokale gemeenschap en zijn daar als het ware ingebed. Alle kazernes behoren tot Brandweer
Hollands Midden. Alle kazernes hebben ook hun eigen identiteit die past bij de ‘couleur local’. De
kazernes opereren doelmatig en efficiënt.
Het koppelvlak tussen het (hogere) management van Brandweer Hollands Midden en de lokale
kazerneleiding is belangrijk. De lokale kazerneleiding is de bindende kracht voor de ploeg en
draagt, onder andere, zorg voor de paraatheid van de kazerne.
Brandweer Hollands Midden wil door ontwikkelen naar een organisatie waar we centraal doen wat
moet en lokaal doen wat kan. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid voor meer ‘zelfbeschikkingsrecht’
voor de kazernes met als doel de binding binnen de kazernes te vergroten en de doelmatigheid
en de efficiëntie te verhogen. Door het geven van mandaat met de bijbehorende financiële
middelen zal hier invulling aan gegeven worden. De belegging van taken zal niet voor alle
kazernes gelijk zijn. Elke ploeg heeft zijn eigen niveau en mogelijkheden, dit in aansluiting op de
behoefte van de ploeg en de organisatie. Dit vergt dan ook dat de sectoren van Brandweer
Hollands Midden de kazernes ondersteunen, afgestemd op de mogelijkheden van die
verschillende kazernes. In bijlage 1 wordt nader ingegaan op de verschillende mogelijkheden van
een ‘zelfstandige kazerne’.

Ingerichte producten:
• Door de aanstelling van de vrijwillig ploeg chefs is het koppelvlak tussen het (hogere)
management van Brandweer Hollands Midden en de lokale kazerneleiding versterkt.
• Het verrichten van facilitaire werkzaamheden.
• Beleidskader en financiële afspraken ten aanzien van de personeelsvereniging. De
personeelsverenigingen bepalen zelf de vormgeving en uitvoering van activiteiten. Bij formele
Brandweer Hollands Midden bijeenkomsten, bijvoorbeeld een korpsavond, heeft de ploegchef
een toetsende rol conform de afspraken binnen Brandweer Hollands Midden.
• Afspraken en financiële middelen voor het behoud van het (lokaal) historisch
brandweermateriaal.
13

14
15
16
17

De term ‘de zelfstandige kazerne’ komt rechtstreek uit de landelijke visie. Ondanks dat deze term niet eenduidig en
expliciet is uitgewerkt wordt hier mee bedoeld dat; er meer (zo veel mogelijk) ‘zelfbeschikkingsrecht’ bij de lokale
kazernes komt te liggen. Brandweer Hollands Midden werkt haar concept van ‘een zelfstandige kazerne’ tijdens de
implementatie nader uit.
Stand per 1-4-2014
De kazerne Leiden Noord en Leiden Zuid (wel draaien hier sinds kort ook enkele vrijwilligers mee in de 24-uurs dienst)
De kazerne Alphen aan den Rijn en Gouda
Hierbij is het wel mogelijk dat vrijwilligers als hoofdwerkgever Brandweer Hollands Midden hebben.
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Eigen keuzes ten aanzien van deelname aan wedstrijden.
De sectoren van Brandweer Hollands Midden ondersteunen de kazernes en de vrijwilligers.

•
•

Ontwikkelpunten:
• Definitie van de ‘zelfstandige Brandweer Hollands Midden-kazerne’.
• Ontwikkelen van beleid rondom wat er lokaal gedaan kan (gaan) worden en wat centraal.
• Ontwikkelen van mandaten, budgetten en werkafspraken.
• Ontwikkelen en vaststellen competentieprofiel voor kazerneleiding t.b.v. een ‘zelfstandige
kazerne’.
• Doorontwikkeling van de Brandweer Hollands Midden ondersteuning aan de ‘zelfstandige
kazernes’ en de vrijwilligers.

2.3

Communicatie, betrokkenheid en inspraak.

Brandweer Hollands Midden is een grote organisatie met alle daarbij horende dynamiek. Wij
vinden het dan ook belangrijk om ook onze vrijwilligers goed, volledig en tijdig te informeren.
Eerlijke, duidelijke en eenduidige informatie is hiervoor belangrijk. Andersom informeert de
vrijwilliger op zijn of haar beurt de organisatie tijdig en volledig.
Een dergelijke informatievoorziening vindt voor een belangrijk deel via het reguliere lijnoverleg
plaats. Met name op het koppelvlak tussen het (hogere) management van Brandweer Hollands
Midden en de lokale kazerneleiding zal hier goed aandacht aan geschonken worden.
Nieuwe, ondersteunende informatiemiddelen worden ingezet om de lokale paraatheid en
inzetbaarheid te verbeteren door alle ploegleden en de ploegleiding inzicht te geven in de
beschikbaarheid van alle ploegleden. Dit in aanvulling op de al gebruikte informatiemiddelen (email, plein16, ROOD e.d.) voor de organisatiebrede communicatie.
Betrokkenheid bij en reflectie op nieuwe en lopende ontwikkelingen door vrijwilligers is van belang
voor het maken van de juiste keuzes en ook voor het implementeren daarvan. Daarnaast hebben
de vrijwilligers ook een eigen vertegenwoordiging in de ondernemingsraad (OR).

Ingerichte producten:
• Participatie in het inkooptraject van materiaal, diensten en materieel (zoals Tankautospuiten).
• Participatie bij ontwikkeltrajecten (zoals bij het huidige beschikbaarheidsinformatiesysteem).
• Sinds 2010 bestaat de Klankbordgroep Vrijwilligersmanagement18.

18

De Klankbordgroep Vrijwilligersmanagement bestaat uit vrijwilligers. Deze leden geven feedback op organisatiebrede
zaken en vervullen hiermee een klankbord voor het Directieteam. De leden hoeven geen ruggespraak te houden. Wel
worden zij gevraagd de thema’s die binnen de Klankbordgroep worden besproken, binnen de eigen kazerne te delen.
De regionaal brandweercommandant is voorzitter van de Klankbordgroep.
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Sinds 2012 bestaat de IB Werkgroep vrijwilligers19.
In de OR zitten reglementair 5 vrijwilligers (verhouding 5 beroeps, 5 kantoormedewerkers en
5 vrijwilligers).

•
•

Ontwikkelpunten:
• Beleid rondom communicatie- en informatiestromen (wat, waar, wanneer en hoe).
• Doorontwikkeling methodieken en informatiesystemen zoals ‘paraatheid’ en ‘inzetbaarheid’.

2.4

Maatwerk en flexibiliteit.

De brandweer vrijwilliger heeft naast zijn of haar thuissituatie en zijn of haar verplichtingen voor
de brandweer (veelal) ook een betaalde baan20, doet mogelijk een studie en/of heeft nog andere
verplichtingen (nevenactiviteiten, hobby´s en, sport). Brandweer Hollands Midden realiseert zich
dit en heeft hier begrip voor.
Brandweer Hollands Midden zal toegroeien naar een organisatie die voor wat betreft de
repressieve brandweerzorg, risico gebaseerd, doelmatig en efficiënt ingericht zal worden. Risico
gebaseerd inrichten en organiseren betekent dat er mogelijk verschil ontstaat in de soort taken
binnen de brandbestrijding en hulpverlening tussen de kazernes. Daarnaast zal, op basis van de
aanwezige risico’s binnen het standaard verzorgingsgebied, de noodzakelijke samenstelling en
capaciteit, tussen de kazernes verschillend kunnen zijn. Ook de verschillende mogelijkheden van
de brandweervrijwilligers per kazerne spelen hierbij een rol.
Brandweer Hollands Midden biedt mogelijkheden voor zowel taakspecialisatie als
taakdifferentiatie. Hierdoor is het mogelijk om de belasting en de belastbaarheid van de
vrijwilligers gedurende hun dienstverband in evenwicht te houden. Ook biedt het mogelijkheden
21
om naast de ‘klassieke repressieve vrijwilliger’ een ander type brandweervrijwilliger in te zetten .
Bijvoorbeeld een vrijwilliger, die in het kader van ‘brand veilig leven’ preventie adviezen geeft of
een vrijwilliger die ondersteunende taken uitvoert op een of meerdere kazernes.
Al naar gelang de behoefte en mogelijkheden van de organisatie, risico gebaseerd, doelmatig en
efficiënt.

19

20

21

De IB werkgroep Vrijwilligers is een werkgroep welke bestaat uit een afvaardiging van 1 vertegenwoordiger van bijna
iedere kazerne. In de werkgroep worden onderwerpen besproken en uitgewerkt die de vrijwilligers van Brandweer
Hollands Midden aangaan of kunnen aangaan. De onderwerpen moeten wel echt alleen de vrijwilligers aangaan. De
onderwerpen die vanuit de werkgroep aangediend worden zijn puur adviserend. Onder voorzitterschap van de
portefeuillehouder Vrijwilligers komt de werkgroep ongeveer 1 keer per 2 maanden bij elkaar.
Binnen Brandweer Hollands Midden spreken we dan over de Hoofdwerkgever van de vrijwilliger. Ook kan een
vrijwilliger zelfstandig ondernemer of ZZP-er zijn .
In de Strategische visie vrijwilligers wordt gesproken in termen van ‘actief burgerschap arrangementen’.
De directeur Brandweer Hollands Midden wil de inzet van vrijwilligers voor taken op het gebied van Risicobeheersing
af laten hangen van het beschikbaar komen van specifieke financiële middelen hiervoor. Landelijk zijn er ook
initiatieven om (onbezoldigde) vrijwilligers van andere organisaties (b.v. gemeentelijke wijkteams) te ondersteunen bij
hun werkzaamheden op het gebied van het vergroten van de (lokale) brandveiligheid.
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Een andere manier voor het in balans houden van de tijdsbesteding voor vakbekwaamheid,
paraatheid en inzet met de belastbaarheid van de repressieve vrijwilliger is het aanbieden van
maatwerk en flexibiliteit bij opleiden en oefenen. Dit in aansluiting op de risico’s in het standaard
uitrukgebied. Daarnaast zal er meer rekening gehouden worden met de reeds aanwezige kennis,
kunde, ervaring en competenties van de vrijwilligers bij opleiden en oefenen. Dit gebaseerd op de
informatie die herleidbaar is uit de activiteiten binnen Brandweer Hollands Midden en de
brandweervrijwilliger zelf beschikbaar stelt vanuit zijn of haar werk of studie.
Binnen de grote groep vrijwilligers zit enorm veel kennis, kunde en ervaring welke binnen
Brandweer Hollands Midden van belang is. Brandweer Hollands Midden wil deze kennis, kunde
en ervaring gaan gebruiken in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten.

Ingerichte producten:
• Mogelijkheid om zonodig aan oefeningen op andere kazernes deel te nemen.
• Vrijwilligers kunnen meedraaien in de 24-uursdienst. (in Alphen aan den Rijn, Gouda en
Leiden).

Ontwikkelpunten:
• Flexibiliteit en maatwerk bij opleidingen en oefenen (Visie op Vakbekwaamheid).
• Aanstellingsmogelijkheden in lijn brengen met de nieuwe behoefte (i.s.m. Brandweer
Nederland, vakbonden etc.).
• Beleid en implementatie t.a.v. gebruik van de aanwezige kennis, kunde en ervaring onder de
vrijwilligers.

2.5

De omgeving van de vrijwilliger.

Zoals al eerder genoemd heeft de brandweer vrijwilliger (veelal) een betaalde baan22, doet
mogelijk een studie en/of heeft nog andere verplichtingen naast zijn of haar gezin. Door het deels
onvoorspelbare karakter van de brandweerinzet en door de noodzakelijke trainingen en
oefeningen is flexibiliteit van zowel het gezin als de hoofdwerkgever van de vrijwilliger een
belangrijke voorwaarde voor een succesvol vrijwilligerschap.
Brandweer Hollands Midden vindt een goede relatie met de hoofdwerkgevers van haar
vrijwilligers belangrijk en doet inspanningen om deze relatie langdurig goed te houden. Dit is
belangrijk omdat zonder medewerking van de hoofdwerkgever, de vrijwilliger tijdens werktijd niet
beschikbaar is voor de paraatheid. Daarnaast kan de inzet van de brandweervrijwilliger voor de
uitoefening van de brandweerzorg, effect hebben voor de hoofdwerkgever.

22

Binnen Brandweer Hollands Midden spreken we dan over de Hoofdwerkgever van de vrijwilliger. Ook kan een
vrijwilliger zelfstandig ondernemer of ZZP-er zijn.
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De inzet van Brandweervrijwilligers tijdens werktijd bij de hoofdwerkgever zal niet lichtzinnig
gebeuren. En ook in algemene zin zal de inzet van de vrijwilliger altijd bewust plaats vinden, met
respect voor de specifieke situatie van de vrijwilliger.
Brandweer Hollands Midden neemt de verantwoordelijkheid voor goede zorg voor en
ondersteuning van de vrijwilliger. Zo nodig kan ook de hoofdwerkgever een beroep op
ondersteuning doen wanneer een van de medewerkers (die vrijwilliger is bij Brandweer Hollands
Midden) iets is overkomen, in de problemen zit of in de problemen dreigt te komen.
Brandweer Hollands Midden zal, waar de gelegenheid zich voordoet, actief uitdragen dat 80%
van de repressieve capaciteit door brandweervrijwilligers wordt ingevuld. De repressieve
brandweervrijwilligers volgen hiervoor opleidingen, trainingen en oefeningen. Dit doen zij naast
hun reguliere werk en/of studie en ontvangen hiervoor een vergoeding.
Ingerichte producten:
• Beschikbaarheid van BHV-passen voor brandweervrijwilligers.
• Jaarlijkse dankuiting naar Hoofdwerkgevers van de vrijwilligers.
• Inkoopbeleid met voorkeursposities voor hoofdwerkgevers en brandweervrijwilligers die
ondernemer zijn.
• Artikelen in ROOD waarin nader wordt kennisgemaakt met een hoofdwerkgever.
• Artikelen in ROOD waarin stil gestaan wordt bij de familie achter de vrijwilliger.
• Informatiebrochure over verzekeringen, zowel voor de vrijwilliger, zijn of haar thuisfront als
voor de hoofdwerkgevers.
Ontwikkelpunten:
• Beleid inzake relatiebeheer met de hoofdwerkgevers.
• Zorgen voor minder (onnodige) uitrukken.
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3 Borging ingerichte producten
In onderstaande tabel zijn alle punten uit de visie opgenomen waarvoor al ingerichte producten
bestaan, echter waarvan zeker gesteld moet worden dat dit ook voldoende is geborgd.

planning

Verantwoordelijke
sector / afdeling
1. De vrijwilliger, een belangrijke bouwsteen binnen Brandweer Hollands Midden.
e

Middelen,
Personeel

e

Middelen,
Personeel

e

Incidentbestrijding,
MT-IB

e

Middelen,
Facilitair
Concernstaf,
Planning, Control
en Kwaliteit
Concernstaf,
Planning, Control
en Kwaliteit

Elke vrijwilliger heeft een aanstelling en krijgt
personeelszorg (vergoedingen, gesprekscyclus,
en verzekeringen).

2 helft 2014

Vrijwilligersfaciliteiten en organisatiebrede
regelingen c.q. werkafspraken.

2 helft 2014

2. De ‘zelfstandige kazerne’
Door de aanstelling van de vrijwillig ploegchefs
is het koppelvlak tussen het (hogere)
management van Brandweer Hollands Midden
en de lokale kazerneleiding versterkt.

2 helft 2014

Het verrichten van facilitaire werkzaamheden.

2 helft 2014

Beleidskader en financiële afspraken ten
aanzien van de personeelsvereniging.

2 helft 2014

Afspraken en financiële middelen voor het
behoud van het (lokaal) historisch
brandweermateriaal.

2 helft 2014

Eigen keuzes ten aanzien van deelname aan
wedstrijden.

2 helft 2014

De sectoren van Brandweer Hollands Midden
ondersteunen de kazernes en de vrijwilligers.

2 helft 2014

e

e

e

Incidentbestrijding,
MT-IB

e

Brandweer
Hollands Midden in
zijn geheel
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planning

Verantwoordelijke
sector / afdeling

3. Communicatie, betrokkenheid en inspraak.
e

Middelen,
Facilitair

e

Concernstaf

e

Concernstaf, Beleid
& Strategie

e

Incidentbestrijding,
MTIB

e

Middelen,
Personeel

e

Operationele
voorbereiding,
Vakbekwaamheid

e

Incidentbestrijding,
MTIB

Participatie in het inkooptraject van materiaal,
diensten en materieel (zoals Tankautospuiten).

2 helft 2014

Participatie bij ontwikkeltrajecten (zoals bij het
beschikbaarheidsinformatiesysteem).

2 helft 2014

Sinds 2010 bestaat de Klankbordgroep
.
Vrijwilligersmanagement

2 helft 2014

Sinds 2012 bestaat de IB Werkgroep
.
Vrijwilligers

2 helft 2014

In de OR zitten reglementair 5 vrijwilligers
(verhouding 5 beroeps,
5 kantoormedewerkers en 5 vrijwilligers).

2 helft 2014

4. Maatwerk en flexibiliteit
Mogelijkheid om zo nodig aan oefeningen op
andere kazernes deel te nemen.

2 helft 2014

Vrijwilligers kunnen meedraaien in de 24uursdienst. (in Alphen aan den Rijn, Gouda en
Leiden).

2 helft 2014
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planning

Verantwoordelijke
sector / afdeling

5. De omgeving van de vrijwilliger.

23

e

Beschikbaarheid van BHV-passen.

2 helft 2014

Jaarlijkse dankuiting naar Hoofdwerkgevers van
de vrijwilligers.

2 helft 2014

Inkoopbeleid met voorkeursposities23 voor
hoofdwerkgevers en brandweervrijwilligers die
ondernemer zijn.

2 helft 2014

Artikelen in ROOD waarin nader wordt
kennisgemaakt met een hoofdwerkgever.

2 helft 2014

Artikelen in ROOD waarin stil gestaan wordt bij
de familie achter de vrijwilliger.

2 helft 2014

Informatiebrochure over verzekeringen, zowel
voor de vrijwilliger, zijn of haar thuisfront als
voor de hoofdwerkgevers.

2 helft 2014

e

Incidentbestrijding,
Stafbureau
Incidentbestrijding,
MT-IB

e

Middelen,
Facilitair,

e

Concernstaf,
Communicatie

e

Concernstaf,
Communicatie

e

Middelen,
Personeel

Binnen de wettelijke kaders en richtlijnen
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4 Ontwikkelplan
In onderstaande tabel zijn alle punten uit de visie opgenomen die de komende jaren verder
ontwikkeld gaan worden.
planning

Verantwoordelijke
sector / afdeling
1. De vrijwilliger, een belangrijke bouwsteen binnen Brandweer Hollands Midden.
e

Middelen,
Personeel

e

Middelen,
Personeel

Wervings- en selectiebeleid specifiek voor
(toekomstige) vrijwilligers.

2 helft 2014

In het aanname beleid meer aandacht geven
aan de wederzijdse verwachting. Bijvoorbeeld
op het gebied van de verwachte bijdrage aan
paraatheid en inzet.

2 helft 2014

Gesprekscyclus, specifiek ten behoeve van de
vrijwilligers nader uitwerken.

1 helft 2015

e

Middelen,
Personeel

e

Concernstaf, Beleid
& Strategie

e

Concernstaf, Beleid
& Strategie

e

Concernstaf

e

Middelen,
Personeel

e

Brandweer
Hollands Midden in
zijn geheel

2. De ‘zelfstandige kazerne’
Definitie van de ‘zelfstandige Brandweer
Hollands Midden-kazerne’.

1 helft 2015

Ontwikkelen van beleid rondom wat er lokaal
gedaan kan (gaan) worden en wat centraal.

1 helft 2015

Ontwikkelen van mandaten, budgetten en
werkafspraken.

1 helft 2015

Ontwikkelen en vaststellen competentieprofiel
voor kazerneleiding t.b.v. een ‘zelfstandige
kazerne’.

1 helft 2015

Doorontwikkeling van de Brandweer Hollands
Midden ondersteuning aan de ‘zelfstandige
kazernes’ en de vrijwilligers.

1 helft 2015
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planning

Verantwoordelijke
sector / afdeling

3. Communicatie, betrokkenheid en inspraak.
Beleid rondom communicatie- en
informatiestromen (wat, waar, wanneer en hoe).
Doorontwikkeling methodieken en
informatiesystemen zoals ‘paraatheid’ en
‘inzetbaarheid’.
4. Maatwerk en flexibiliteit

e

2 helft 2014
e

2 helft 2014

e

Maatwerk bij opleidingen en oefenen (Visie op
Vakbekwaamheid)

2 helft 2014

Aanstellingsmogelijkheden in lijn brengen met
de nieuwe behoefte (i.s.m. Brandweer
Nederland, vakbonden etc.)

2 helft 2014

Beleid en implementatie t.a.v. gebruik van de
aanwezige kennis, kunde en ervaring onder de
vrijwilligers.

2 helft 2014

e

e

Concernstaf,
Communicatie
Concernstaf,
Informatie en
Procesmanagement

Operationele
voorbereiding,
Vakbekwaamheid
Middelen,
Personeel

Operationele
Voorbereiding,
Kenniscentrum

5. De omgeving van de vrijwilliger.
e

Incidentbestrijding,
Stafbureau

e

Risicobeheersing

Beleid inzake relatiebeheer met de
hoofdwerkgevers.

1 helft 2015

Zorgen voor minder (onnodige) uitrukken.

1 helft 2015
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Bijlage 1 Mogelijkheden van een ‘zelfstandige kazerne’.
Brandweer Hollands Midden wil door ontwikkelen naar een organisatie waar we centraal doen wat
moet en lokaal doen wat kan. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid voor meer ‘zelfbeschikkingsrecht’
voor de kazernes met als doel de binding binnen de kazernes te vergroten en de doelmatigheid
en de efficiëntie te verhogen. Door het geven van mandaat met de bijbehorende financiële
middelen zal hier invulling aan gegeven worden. De belegging van taken zal niet voor alle
kazernes gelijk zijn. Elke ploeg heeft zijn eigen niveau en mogelijkheden, dit in aansluiting op de
behoefte van de ploeg en de organisatie.
In deze bijlage wordt nader ingegaan op de verschillende mogelijkheden van een ‘zelfstandige
kazerne’.
Paraatheid en inzet.
Zorg dragen voor voldoende formatie, werving en selectie.
Zorg dragen voor voldoende geoefendheid.
Zorg dragen voor voldoende paraatheid.
Zorg dragen voor inzet.
Recuperatie.
Zorg dragen voor nazorg voor wat betreft de logistieke voorraden van bijvoorbeeld ademlucht;
aanvulling vanuit de grijpvoorraad en coördinatie van voldoende ‘grijpvoorraad’
Verzorging.
Zelf (lokaal) inkopen van ‘supermarkt-producten’, uit eigen budget.
Zelf regelen, onderhouden en verzorgen van de catering voorziening.
Onderhoud (materieel en voertuigen).
Uitvoering van (beperkt) preventief en correctief onderhoud aan materieel.
Uitvoering van (beperkt) preventief en correctief onderhoud aan voertuigen.
Onderhoud (inboedel en gebouw (kazerne)).
Uitvoering van (beperkt) onderhoud en reparaties aan inboedel.
Uitvoering van (beperkt) onderhoud en reparaties aan gebouw.
Uitvoeren van (beperkte) renovaties en verbouwingen.
Oefeningen.
Voorbereiden van (deel) oefeningen (oefenavonden).
Complete verantwoordelijkheid voor één of meerdere oefeningen (oefenavonden).
Facilitering sociaal groepsleven
Beleids- en financieelkader Personeelsverenigingen.
Voor alle bovenstaande voorbeelden geldt dat ze mandateerbaar moeten zijn binnen een
vastgestelde financiële omvang. Open financieringsconstructies zullen niet getolereerd worden.
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