Programma Brandweer Hollands Midden
Hans Zuidijk, plaatsvervangend regionaal
commandant Brandweer Hollands
Midden:

ondersteunend zijn. En waarbij we een
betrouwbare partner in de veiligheidsregio zijn. Als
we daar in slagen, zijn we goed bezig.”

‘Onderweg naar een modern
brandweerkorps’

Meebewegen
Hans houdt van het brandweervak. “Klein en groot,
triest en mooi, warm en koud, vies en schoon: het
pallet aan activiteiten waar wij
een rol in spelen is rijk gevuld.
Dat vind ik typerend voor de
brandweer: die enorme
veelzijdigheid aan taken die wij
met elkaar weten te klaren.”
Hij houdt ook van
brandweermensen. “Ik kan
genieten van hun energie, hun
daadkracht, hun moed, hun
passie en hun inventiviteit.
Kwaliteiten die we keihard
nodig hebben in een snel
veranderende wereld.” Zo
worden incidenten steeds
complexer en nemen
tegelijkertijd in aantallen af.
“Wij moeten meebewegen:
vooraf, tijdens een incident en
na afloop. En daar kunnen we al die passie in onze
organisatie goed bij gebruiken”.

Een modern brandweerkorps is toegesneden op
de belangrijkste risico’s binnen het
verzorgingsgebied. Met een goede balans tussen
voorkomen en bestrijden. Dat stelt Hans Zuidijk,
plaatsvervangend regionaal commandant van
Brandweer Hollands Midden. Hij rekent erop dat
het afsluitende jaar van het huidige
Korpsbeleidsplan ‘een oogstjaar’ wordt.
‘We zijn onderweg’. Dat is de titel van het
Korpsbeleidsplan 2016-2018. “Onderweg naar een
modern brandweerkorps in een moderne
veiligheidsregio”, legt Hans uit. Zo’n
brandweerkorps is in staat om risico’s in het
verzorgingsgebied het hoofd te bieden. “Met een
goede balans tussen voorkomen en bestrijden.
Want als brandweer doen we allebei. Als
voorkomen niet lukt, moeten wij de gevolgen
bestrijden. Met goed materieel en voldoende
vakbekwame medewerkers.”
Los van die inhoudelijke kant vraagt dat ook om
een vitale organisatie, stelt Hans. “Waarin de
belasting en de belastbaarheid van medewerkers
in balans is. Maar ook waar we de passie van
medewerkers verbinden met onze
organisatiedoelen. Waar we niet gaan
‘overorganiseren’, maar helpend en

Oogsten
Nu het Korpsbeleidsplan naar het afsluitende jaar
gaat, is het tijd om te oogsten. Hans: “Zo gaan we
met de nieuwe manier van oefenen aan de slag,
met Vakbekwaamheid 2.0. Ook hebben we straks
een nieuw producten- en dienstenpakket
ontwikkeld op het gebied van brandpreventie.
Verder zetten we nieuwe stappen rondom
arbeidshygiëne, waarbij ‘schoon’ ‘het nieuwe
stoer’ wordt. Want plannen maken is een, ze
realiseren geeft pas echt voldoening.”
En dan is het nieuwe organisatieplan er ook nog.
Hans: “De contouren staan. De volgende stap is
operationeel aan de slag gaan. Dat wordt wennen
aan elkaar en werkprocessen opnieuw inregelen. Ik
heb er vertrouwen in dat we dat goed gaan doen.
Zodat dat moderne brandweerkorps weer
dichterbij komt.”

Missie, visie en kernwaarden
Brandweer Hollands Midden (BHM) is op 1 januari
2011 formeel gestart als nieuwe organisatie. Zij is
gevormd uit 25 gemeentelijke brandweerkorpsen
en de Regionale Brandweer Hollands Midden.
Onze missie geeft aan waar we voor staan en waar
we voor gaan als Brandweer Hollands Midden:
Brandweer Hollands Midden bevordert
(brand)veiligheid.
Onze visie geeft aan op welke wijze we invulling
geven aan onze missie:
We kennen de (brand)risico’s in ons gebied.
Voorkomen is beter dan bestrijden, maar als onze
hulp nodig is, dan gaan we als de brandweer.
Daarvoor staan we 24 uur per dag paraat met
moedige, vakbekwame mensen en bedrijfszeker
materieel.
Ons werk doen we in nauwe samenwerking met
onze hulpverleningspartners, inwoners en
bedrijven.
Organisatie BHM
Brandweer Hollands Midden is een
procesgestuurde organisatie. De primaire
processen zijn risicobeheersing, operationele
voorbereiding en incidentbestrijding, waarbij
operationele voorbereiding als een ondersteunend
primair proces wordt gezien voor risicobeheersing
en incidentbestrijding. Deze primaire processen
vormen samen de brandweerveiligheidsketen:
proactie, preventie, preparatie, repressie en
nazorg. Alle overige processen zijn ondersteunend.

Het directieteam van BHM bestaat uit de regionaal
commandant, de plaatsvervangend regionaal
commandant (directeur Concernstaf), de directeur
Risicobeheersing, de directeur Operationele
Voorbereiding, de directeur Incidentenbestrijding
en de directeur Middelen. De controller is adviseur
van het directieteam.
De plaatsvervangend regionaal commandant, de
directeur RB, de directeur OV en de directeur IB
zijn brandweeraccountmanager voor de lokale
besturen en/of burgemeesters. Dit betekent dat zij
door hen integraal aanspreekbaar zijn op
brandweerzaken. Hiermee heeft het
gemeentebestuur een duidelijk aanspreekpunt
binnen BHM.
In 2018 werken wij de fijnstructuur uit in
samenhang met overige ontwikkelingen binnen de
organisatie.
Doelstellingen 2018 en vooruitblik 2019
De komende jaren geeft Brandweer Nederland
grootschalig en specialistisch brandweeroptreden
vorm. Om complexe incidenten te bestrijden
intensiveert ze de komende jaren samenwerking
op (inter)regionaal en landelijk niveau. Van
aanbodgericht naar risicogericht; de
brandweerrisico’s worden in kaart gebracht en
vastgesteld wordt, welke risico’s landelijk
(specialistisch), interregionaal (grootschalig) en
regionaal (basiszorg) het hoofd wordt geboden.
Verder blijven we in het kader van Meer-AndersMinder de organisatie efficiënter maken door het
uitvoeren van onderstaande projecten.

Maatregelenpakket Meer-Anders-Minder (bedragen x € 1.000)
1. Heroverwegen formatie en functieplan
- verminderen leidinggevenden (samenvoegen OvD-gebieden) repressieve organisatie
- verminderen formatieruimte kantoor- en beroepsorganisatie
- verminderen leidinggevenden (incl. directeuren) binnen kantoororganisatie
2. Herijken materieel- en personeelssterkte op basis van risicoprofiel
- uitfaseren personeel- en materieelwagens en 5x 2e TAS (incl. central. 7x reserve TAS)
- uitfaseren van vijf hulpverleningsvoertuigen
- uitbreiding van de taak Brandweer First Responders
- uitbreiding Operationele Ondersteunende Voertuigen
- invoering strategische voorraad t.b.v. extreme weersomstandigheden
- invoering specialisme rietenkap-brandbestrijding / werken op hoogte
- sluiten van de kazernes Leiderdorp en Oegstgeest en nieuwbouw kazerne Leiden Noord
- harmonisatie van de adembescherming
3. Herijken takenpakket Risicobeheersing
4. Herijken werkprocessen vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven
Subtotaal

Opbrengst

Meerkosten

400
60
200
400
300
60
100
20
40
400
150
500
150
2.560

220

Totaal (opbrengsten -/- meerkosten)

2.340

Cebeon-opdracht

1.800

Begroot surplus (totaal -/- Cebeon-opdracht)

540

Wettelijke grondslag
De brandweer voert in ieder geval de volgende
taken uit:
a. het voorkomen, beperken en bestrijden van
brand;
b. het beperken en bestrijden van gevaar voor
mensen en dieren bij ongevallen anders dan
bij brand;
c. het waarschuwen van de bevolking;
d. het verkennen van gevaarlijke stoffen en het
verrichten van ontsmetting;
e. het adviseren van andere overheden en
organisaties op het gebied van de
brandpreventie, brandbestrijding en het
voorkomen, beperken en bestrijden van
ongevallen met gevaarlijke stoffen.
De brandweer voert tevens taken uit bij rampen en
crises in het kader van de Rampenbestrijding en
Crisisbeheersing en staat onder leiding van de
regionaal commandant.
Bron: Art. 25, Wet Veiligheidsregio’s

Uitgangspunten van beleid
Het Korpsbeleidsplan BHM 2016-2018 “We zijn
onderweg” geeft richting aan de ontwikkeling
onderweg naar een modern brandweerkorps. Op
basis van de Kadernota Meer-Anders-Minder
(bezuinigingsopgave), het (brand)risicobeeld en de
doelen voor de komende jaren worden in het
Korpsbeleidsplan hiervoor concrete
beleidsvoornemens uiteengezet. Het afgesproken
financieel kader tot en met 2018 is de reden
waarom dit Korpsbeleidsplan een periode kent van
drie jaar (tot en met 2018) en niet vier jaar; zoals
bijvoorbeeld het Beleidsplan van VRHM.
Relevante ontwikkelingen
Per 1 januari 2013 is de Wijziging van de Wet
Veiligheidsregio’s van kracht, in verband met de
oprichting van het IFV en de volledige
regionalisering van de brandweer. Het IFV is ten
dienste van de veiligheidsregio’s en heeft taken op
het gebied van brandweeronderwijs, examinering,
kennis- en expertiseontwikkeling en beheer van
landelijk rampenbestrijdingsmaterieel. Ook kan het
instituut in opdracht van de veiligheidsregio’s
taken verrichten.
Beleidsnotities
- Korpsbeleidsplan 2016-2018
- Visie op Vrijwilligheid
- Kadernota Meer-Anders-Minder
- Landelijke visie Jeugdbrandweer

Ambitieniveau
Binnen ons brandweerkorps hebben we vijf
kernwaarden. Deze kernwaarden, die zijn afgeleid
van onze missie en visie, geven aan wat we
belangrijk vinden bij onze taakuitvoering: zowel
naar burgers en bestuur, als ook naar elkaar
binnen ons brandweerkorps. Hierop zijn we
aanspreekbaar en hierop spreken we elkaar aan.
Onze vijf kernwaarden gelden voor het gehele
brandweerkorps: primaire én ondersteunende
processen, vrijwilligers, beroeps- én kantoormedewerkers en van regionaal commandant tot
aspirant-brandwacht.
- Risicogericht: Ons werk begint bij risico’s. We
kennen daarom de risico’s in onze regio en
binnen ons korps. We duiden de risico’s, zodat ze
de basis vormen voor ons verdere handelen.
- Moedig: Ons werk vergt moed. We stellen
daarom hoge eisen aan onze mensen, opdat zij in
elke situatie een goede afweging kunnen maken
en hiervoor ook kunnen en durven staan. We zijn
integer in ons handelen.
- Vakbekwaam: Ons werk vraagt om
vakmanschap. We zorgen er daarom voor dat
onze mensen hun vak verstaan en dit ook onder
alle omstandigheden kunnen uitoefenen. We zijn
vakkundig in ons handelen.
- Bedrijfszeker: Ons werk is riskant. We vragen
daarom veel van onze mensen en ons materieel.
We moeten er staan en het moet het doen als
het nodig is. We zijn betrouwbaar in onze
afspraken.
- Samenwerkend: Ons werk kunnen we niet
alleen. We zoeken daarom partners binnen en
buiten ons korps en gebruiken hun kennis en
kunde om onze gezamenlijke doelen te
realiseren. We zijn dienstvaardig naar onze
partners.
Prestatieverloop
Opkomsttijd prio 1 < normtijd
Gemiddelde inzetduur
Ongeval met letsel personeel

Norm
>= 75%
<45,0
<2

2015
85%
40,3
2

2016
87%
44,6
2

Kerngegevens
Incidenten
Doden bij brand
Gewonden bij brand
Reddingen
Inzetten in andere regio’s

2015
6.888
3
99
552
103

2016
6.445
2
67
462
108

Wat willen wij bereiken
Strategisch doel
Bevorderen van veiligheid in
plaats van voorkomen van
onveiligheid

Afstemmen van materieel- en
personeelssterkte op de risico’s

Operationeel doel
Meer risicogericht werken

Zorgen voor passende
materieelsterkte bij de huidige
risico’s binnen de brandweer

Heroverwegen formatie- en
functieplan
Optimaliseren van de dekking
en specialismeverdeling

Na inventarisatie van de risico’s in
het verzorgingsgebied werken met
afgewogen, realistische en
aanvaardbare opkomsttijden

Slim samen werken binnen
Brandweer Nederland

Op basis van risico-inventarisatie en –
evaluatie bekijken hoe expertise en
bijzonder materieel in Nederland het
beste verspreid kan worden. Zodat
we efficiënter, doelmatiger en zo
veilig mogelijk kunnen optreden.

Informatiegestuurd werken
door de juiste informatie op
het juiste moment bij de juiste
persoon te brengen
Investeren in medewerkers

Nauwe samenwerking met
ketenpartners met behulp van
betrouwbare en moderne
informatiesystemen
De visie op vrijwilligheid bepaalt, in
combinatie met het formatiemodel
voor vrijwillige kazernes, het aantal
benodigde vrijwilligers
Verbeteren hygiëne rond
brandbestrijding en voorkomen
opname van kankerverwekkende
stoffen door de huid, waarbij
toename van lichaamstemperatuur
als gevolg van werken in hitte en
daarmee het openstaan van de
poriën, dit proces versnelt
Productverfijning biedt ons de
mogelijkheid om beter te sturen op
risico´s, kosten te beheersen en
interne processen te optimaliseren

Verbeteren arbeidshygiëne

We werken meer risicogericht

We introduceren innovatieve
werkwijzen

Zorgen voor een (kosten)efficiënte
invulling voor bluswatervoorziening
Werken met variabele
voertuigbezetting (besluit MAM)

Wat gaan wij ervoor doen
Prestaties
Nieuw producten- en dienstenpakket
ontwikkelen gericht op enerzijds het nemen
van de verantwoordelijkheid voor de eigen
veiligheid en anderzijds op het duiden van
gevolgen van geïnventariseerde risico´s
- Uitfasering niet noodzakelijk materiaal
- Uitbreiding Operationele Ondersteunende
Voertuigen
- Invoering strategische voorraad voor
extreme weersomstandigheden
- Aanschaf van ontbrekend materiaal
- Harmonisatie van de adembescherming
- Minder leidinggevenden kantoor
- Minder leidinggevenden repressief
- Minder formatieruimte kantoor- en beroeps
- Samen met de buurregio’s de dekking aan de
randen van de regio optimaliseren
- Vanuit meer kazernes specialistische taken
uitoefenen, maar wel optimaal gespreid
- Invoeren Rietenkap-brandbestrijding
- Invoeren werken op hoogte
- Implementeren van resultaten van het
project Logistiek en Ondersteuning
- Constructief samenwerken met de LMO
- Binnen een uur Specialistische Technische
Hulpverlening aan de omliggende regio’s
bieden op basis van dekkingsberekeningen
door de programmaraad Incidentbestrijding
- De in juni 2016 door de RBC vastgestelde
visie Natuurbrandbeheersing werken wij uit
in verschillende projectplannen
Bijzondere aandacht is er voor het versterken
van de verantwoording over de prestaties van
de brandweer aan de gemeentebesturen
Wervingssysteem vrijwilligers ontwikkelen en
waar nodig per kazerne toepassen

- Implementeren maatregelen op landelijk
niveau gericht op aanpassing van gedrag
(risicobewustzijn) en brandweerkazernes
- Schoon werken bij incidentbestrijding
- Aanbevelingen voor oefeninstructeurs
- Verbeteringen logistieke proces “verwerking
van vervuilde beschermingsmiddelen”
- Per kazerne de te leveren producten bepalen
- Vanaf 2018 werken met de in 2017
gedefinieerde productenstructuur
- Per risico verfijnde kazernevolgordetabel,
uitrukconfiguraties en uitrukvoorstellen
Met gemeenten en partners een projectplan
kostenefficiënte bluswatervoorziening maken
Implementeren resultaten onderzoek naar de
mogelijkheden van variabele voertuigbezetting

Bovenstaande doelen zijn algemeen van toepassing op de brandweerorganisatie. Hierna volgen nog per sector
binnen de Brandweer (OV, IB en RB) specifieke ontwikkelingen, doelen en prestaties.

Wat mag het kosten?
1. De activiteiten 2016-2019 en daarin te maken
keuzes worden gekoppeld aan het
Korpsbeleidsplan 2016-2018. In 2017 gaven de
gemeenten gemiddeld 1,4% meer uit dan de
Cebeonnorm. In 2018 wordt de norm voor alle
gemeenten gerealiseerd.
2. De bestuurlijke afspraken voor de eerste
termijn van de routekaart zijn gemaakt tot en
met 2018. In 2017 heeft het bestuur, naar
aanleiding van het groot onderhoud van het
(sub)clusteronderdeel Brandweer en
Rampenbestrijding in het Gemeentefonds per
2016 en de herijking van de BDUR per 2017, de
gehanteerde financieringssystematiek
geëvalueerd en voorstellen ontwikkeld voor de
volgende beleidsperiode.
3. Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR):
a. nadelige financiële gevolgen door de
volledige BDUR te verantwoorden op het
programma Brandweer, het niet toekennen

door het Rijk van indexering voor loon- en
prijsontwikkeling of afroming door het VB,
worden gecorrigeerd op de bijdragen van
de gemeenten;
b. Voordelige financiële gevolgen worden
ingezet voor versnelde verlaging van de
gemeentelijke bijdrage;
c. Met de maatregelen in de Kadernota
Bezuinigingsprogramma Meer-AndersMinder van de BHM wordt voldaan aan de
Cebeon-bezuinigingsopgave dat voorziet in
een structurele vermindering van de
uitgaven met € 2,3 miljoen. Deze opbrengst
overstijgt hiermee de Cebeon-taakstelling
(€ 1,8 miljoen) met € 0,5 miljoen. Het AB
heeft besloten dit surplus (deels) in te
zetten voor het financieel negatief effect
van de herijking van de BDUR vanaf 2017.

Beleidsuitgangspunten vastgesteld door het AB, d.d. 23-02-2017
Gemeentelijke bijdrage programma Brandweer begroting 2017
Toepassing index van 1,3% over Cebeon-startbijdrage
Cebeon, derde tranche efficiency
Cebeon, extra bijdrage mingemeenten, laatste correctieposten
Mutatie huisvestingsafspraken gem. Alphen a/d Rijn en Krimpenerwaard
Niveau begroting 2018, verdeling volgens routekaart, zie bijlage
Saldo mutatie ten opzichte van 2017
Programma Brandweer
(x € 1.000)

Bestuur

42.504.930
586.074
-624.319
5.912
-77.978
42.394.618
-110.312

Programmabegroting 2017 Programmabegroting 2018
Meerjarenraming
Taakveld Lasten Baten
Saldo
Lasten Baten
Saldo
Saldo 2019 Saldo 2020 Saldo 2021
0.1
35
35
35
35
35
35
35

Treasury

0.5

506

506

495

495

530

657

Onvoorzien

0.8

66

66

72

72

34

57

58

Brandweer

1.1

38.531

38.531 38.665

38.665

39.106

38.814

38.764

Advisering Brandveiligheid

8.3

Subtotaal

50

50

39.188

706

50

50

50

50

50

39.188 39.317

39.317

39.755

39.613

39.613

-3.867

Dekkingsbronnen:
Gemeentelijke bijdrage

0.7

-3.924

-3.924

-3.680

-3.680

-3.525

-3.817

Rijksbijdrage (BDUR)

0.7

-6.384

-6.384

-6.384

-6.384

-6.384

-6.384

-6.384

Programma brandweer

1.1

-38.531

-38.531

-38.665

-38.665

-39.106

-38.814

-38.764

Bijdragen van derden

1.1

-1.795

-1.795

-1.715

-1.715

-1.715

-1.715

-1.715

Advisering Brandveiligheid

8.3

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50.684

-50.684

-50.494

-50.494

-50.780

-50.780

-50.780

-11.496 39.317 -50.494

Subtotaal
Voor bestemming
Mutatie reserves

39.188 -50.684
0.10

Na bestemming
Vennootschapsbelasting

0.9

Na belasting

0.11

-11.177

-11.025

-11.167

-11.167

-465

-365

-225

-100

-100

39.288 -51.298

-12.010 39.417 -50.959

-11.542

-11.250

-11.267

-11.267

39.288 -51.298

-12.010 39.417 -50.959

-11.542

-11.250

-11.267

-11.267

100

-614

-514

100

Incidentbestrijding
Uitgangspunten van beleid
Het (brand)risicobeeld is maatgevend voor onze
taakuitvoering, organisatie en inrichting.
De visie op vrijwilligheid bepaalt, in combinatie
met het formatiemodel voor vrijwillige kazernes,
het aantal benodigde vrijwilligers.
Ambitieniveau
Binnen BHM heeft de sector Incidentbestrijding
(IB) als taak leed en schade door brand en
ongevallen te voorkomen of te beperken. Dit doen
wij in een omgeving waar wij niet altijd de risico’s
kennen: voor onszelf en voor de slachtoffers. Deze
risico´s moeten zoveel mogelijk beperkt worden.
Daarbinnen maken wij een afweging waarbij we bij
redden meer risico’s accepteren dan bij het
beperken van schade.
Om deze taak waar te kunnen maken kan IB
continu (7 dagen per week, 24 uur per dag)
gekwalificeerd personeel oproepen en inzetten.
Relevante ontwikkelingen
- Minder zelfredzamen blijven langer en vaker
thuis wonen, wat leidt tot een verhoogde kans
op brand;
- Mensen kunnen makkelijker aanpassingen doen
in hun leefomgeving, er zijn minder regels. Deze
veranderingen worden niet altijd meer centraal
vastgelegd en zijn dan ook niet altijd bekend;
- Gebouwen worden complexer en technologieën
veranderen snel;
- Het vinden en binden van voldoende repressief
vrijwillig personeel is de afgelopen jaren steeds
moeilijker geworden;
- De eisen die worden gesteld aan het uitoefenen
van het repressief brandweervak zijn de
afgelopen jaren toegenomen.

ASSISTENTIE AMBULANCE
Hoogte assist. ambulance
BRW First Responder*
Totaal

2015
515
60
575

2016
539
246
785

2014
72
16
4
10
7
109

2015
73
11
4
6
1
3
1
99

2016
80
10
9
7
1
7
114

PARATE EENHEDEN
Tankautospuiten
Hulpverleningsvoertuigen
Autoladders
Waterongevallenwagens
GSE eenheden
WVD ploegen
STH teams
25kV teams
BRW First Responder teams
Totaal

2014
57
9
8
6
2
6
2
13
103

2015
57
9
8
6
2
6
2
13
103

2016
52
9
8
6
2
6
1
2
27
109

PERSONEEL EN KAZERNES
Beroeps
Vrijwilligers
Vakbekwaamheidsmomenten
Kazernes

2014
134
1.031
40
47

2015
136
1.032
40
47

2016
140
1.014
40
47

* Uitbreiding leidt tot meer assistentie Ambulance

OPSCHALING INCIDENT
Middel brand
Grote brand
Zeer grote brand
Middel hulpverlening
Grote hulpverlening
Zeer grote hulpverlening
Middel duikalarm
Groot duikalarm
Totaal

Kerngegevens Paraatheid

9%
10%
Paraatheid
23%

Beleidsnotities
- Visie op vrijwilligheid
- Materieelplan
- De essentie IB

59%

Vakbekwaam
kwaliteitsbewaking
Kwaliteits verbetering

Aandachtsgebieden Incidentbestrijding

Kerngegevens Incidenten
INCIDENTEN
Brand
Automatische brandmelding
Ongeval en dienstverlening
Ongeval gevaarlijke stoffen
Waterongeval
Totaal

2014
474
72
546

2014
1.481
2.553
2.610
3
72
6.719

2015
1.423
2.341
3.028
2
94
6.888

2016
1.464
2.077
2.793
2
109
6.445

Wat willen wij bereiken
Strategisch doel
Operationeel doel
Going Concern
Leed en schade door 24/7 paraatheid leveren
brand en ongevallen Vakbekwaam personeel
voorkomen of te
beperken
Kwaliteitsbewaking

Verbeterprojecten
Materieel- en
personeelssterkte
afstemmen op de
risico’s
Optimaliseren van
de dekking en de
specialismeverdeling

Uitbreiding First
Responder (besluit
MAM)
Investeren in
medewerkers

Wat gaan wij ervoor doen
Prestaties
Zie kerngegevens
- Vakbekwaamheidsmomenten
- Functie Opleidingen
- Trainingen
- Jaarlijkse update van de KVT
- Evalueren Mono en leveren bijdrage aan
Multi-evaluatie

Versterken van de paraatheid met als inzet het
kunnen garanderen van de brandweerzorg voor
onze burgers

- Onderzoek naar de huidige sterkte
- Voorstellen om paraatheid te monitoren
en te optimaliseren

Harmoniseren en taken verdelen op basis van de
te leveren zorg en in samenhang met de
personele mogelijkheden
Ter vervanging van de kazernes Leiden-Noord ,
Leiderdorp en Oegstgeest een kazerne bouwen
aan de Schipholweg in Leiden
Als brandweer een belangrijke voorpostfunctie
vervullen bij reanimaties. Onze medewerkers
worden aanvullend opgeleid door de RAV

- Uitvoering geven aan het Materieelplan
- Het benodigde materieel in topconditie
houden
Onze nieuwe brandweerkazerne LeidenNoord is in 2019 operationeel

Inzetten van specifieke kennis en kwaliteit van
onze vrijwilligers ten behoeve van het facilitair
proces
Belangrijk uitgangspunt voor komende jaren is:
centraal doen wat moet, en lokaal doen wat kan

Op verzoek van de RAV breidden wij in 2016
het aantal kazernes uit met First Respondertaken, van 13 naar 27. De resultaten hiervan
monitoren wij in 2018 verder
We zorgen ervoor dat onze medewerkers op
een slimmere manier vakbekwaam worden
en blijven
Uitwerken samenhangende actiepunten uit
de visie op vrijwilligheid

Risicobeheersing
Uitgangspunten van beleid
De sector Risicobeheersing (RB) voert haar taken
uit op basis van de visie dat brandveiligheidsrisico’s
en het vastgestelde risicoprofiel de sturing op
advisering, toezicht, veiligheidsbewustzijn en
brandveiligheids-communicatie bepalen. De
professionals van RB voeren deze taken uit in
samenwerking met partners en inwoners in
Hollands Midden.
Ambitieniveau
Risicobeheersing door het controleren van regels
heeft ons veel gebracht, maar risicobeheersing
alleen voldoet niet meer. Ons werk verschuift van
het toetsen van voorschriften naar het adviseren
over risico’s. Dit vraagt van ons dat wij:
- denken vanuit risico’s binnen de huidige
maatschappelijke context en ontwikkelingen, en
minder vanuit regels;
- in de samenwerking met anderen onze
expertiserol kunnen invullen;
- kunnen sparren op bestuurlijk niveau en durven
loslaten (zij beslissen);
- kennis over en inzicht hebben in:
 brandpreventie en -verloop, zodat we
daar goed over kunnen adviseren
 menselijk gedrag, zodat we de
zelfredzaamheid van burgers beter kunnen
vergroten.
Relevante ontwikkelingen
In de maatschappij zien we de volgende
veranderingen:
- een terugtredende overheid, burgers krijgen
meer eigen verantwoordelijkheid;
- ontwikkelingen gaan steeds meer in co-creatie
met verschillende partijen;
- wettelijke context wordt minder voorschrijvend
(invoering omgevingswet), dit heeft gevolgen
voor bestuurlijke beslissingen;
- bouwwerken worden complexer en het gebruik
daarvan ook (meervoudig bouwen & gebruik).
Dit betekent:
- minder en ruimere regelgeving;
- meer en betere samenwerking tussen partijen en
benutting van elkaars expertise; de rol van de
brandweer daarbij wordt anders;
- we controleren minder, maar gaan bestuurders
adviseren op inhoud;
- andere gevolgen van brand en andere soorten
branden (brandverloop).

Beleidsnotities
- Samen zorgen voor échte coproductie!
- Visie Risicobeheersing (2016)
- Projectplan Doorontwikkeling Risicobeheersing

Prestatieverloop
% adv. WABO op tijd

Norm
100% < 30 dgn.

2014
93%

2015
88%

2016
87%

# alarmeringen OMS (Project STOOM)

2.553

2.341
2.077

2014

2015

2016

2017

Binnen de regio voorkomen van onnodige alarmeringen

Kerngegevens
5%

Risicoduiding
50%

Advisering
45%

Toetsing
Aandachtsgebieden Risicobeheersing

Aantal registraties
Verkeersbelemmeringen
Keurmerk Veilig Ondernemen
Registraties Risicobeheersing
Adviesaanvragen WABO
Adviezen evenementen
Adviezen overig
Brandveilig Leven
Toezichthouden

2014
1.659
22
i.o.
1.570
1.458
3.506
3.308

2015
1.774
37
18.583
1.787
1.293
3.389
42
2.739

2016
1.569
42
i.o.
1.506
918
3.593
53
3.300

Wat willen wij bereiken
Strategisch doel
Going concern
Veiligheidsrisico’s zijn
inzichtelijk en iedere
belanghebbende binnen
Hollands Midden kent
deze
Maatregelen om
bestuurlijk vastgestelde
veiligheidsrisico’s te
beïnvloeden zijn in beeld
en hierover wordt
geadviseerd, zodat deze
onderdeel kunnen
uitmaken van keuzen

Operationeel doel
Overheden, burgers, bedrijven en
instellingen hebben inzicht in de
veiligheidsrisico’s
Overheden, burgers, bedrijven en
instellingen kunnen brandveiligheidsrisico’s
meewegen bij keuzevorming; zij weten
welke maatregelen zij kunnen nemen
Het bevoegd gezag is in staat om in
landelijke wetgeving vastgestelde
veiligheidsrisico’s mee te wegen bij het
maken van keuzen

BHM voert brandveiligheidstaken uit in
opdracht van het bestuur van VRHM daar
waar het geen wettelijke taak is van de
brandweer
BHM bestrijdt veilig en effectief incidenten
door veiligheidsrisico’s mee te wegen bij
uitvoering van haar taak
Verbeterprojecten
Organisatie in
ontwikkeling

Structureel terugdringen
ongewenste en onnodige
automatische
brandmeldingen

Risicobeheersing toekomstgericht
organiseren. De professionals van RB
voeren deze taken uit in samenwerking
met partners en inwoners in Hollands
Midden
Inzet van middelen en materieel bij échte
noodgevallen

Wat gaan wij ervoor doen
Prestaties
We geven inzicht door gebeurtenissen te
inventariseren, ordenen en beoordelen op
impact en waarschijnlijkheid door het opstellen
van een risicoprofiel en risicocommunicatie
We adviseren over veiligheidsrisico’s en
maatregelen om deze te voorkomen en te
beperken. En daarmee over verdeling van
daarvoor benodigde middelen binnen VRHM
We adviseren het bevoegd gezag over
veiligheidsrisico’s in samenhang met het:
- Besluit risico’s en zware ongevallen;
- Besluit bedrijfsbrandweren (art. 31 Wvr);
- Besluit externe veiligheid inrichtingen;
- Besluit externe veiligheid buisleidingen;
- Besluit externe veiligheid transportroutes;
- Vuurwerkbesluit
We toetsen en controleren op brandveiligheid
op basis van procesafspraken met gemeenten
en omgevingsdiensten
We adviseren incidentenbestrijding over een
veilig en effectief optreden

We implementeren de uitkomsten van het
project doorontwikkeling risicobeheersing
[2018]

Uitvoeren van het project STOOM; zie
resultaten bij prestatieverloop

Operationele Voorbereiding
Uitgangspunten van beleid
Operationele voorbereiding wordt mede
vormgegeven vanuit de drie beleidsprioriteiten van
VRHM: informatiegestuurd, risicogericht en
omgevingsgericht werken.
Het landelijke Versterkingsplan
Brandweeronderwijs vormt de basis onder de
toekomstige ontwikkelingen op het gebied van
Vakbekwaamheid. Het plan richt zich op vergaande
samenwerking op het gebied van opleiden en
oefenen bij de brandweer in Nederland.
Uitgangspunt is om activiteiten meer te gaan
centraliseren en structureren, met als doel
verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en
de kwaliteit van het vakmanschap.
In 2017 is het programma lerend vermogen op
basis van het Korpsbeleidsplan zo gefaciliteerd dat
er een basis is die het leren uit de praktijk
stimuleert.
Ambitieniveau
Brandweer Hollands Midden heeft de ambitie een
lerende en vernieuwende organisatie te zijn. In een
resultaatgerichte organisatie is het van belang
ruimte te creëren om te leren. De aandacht in de
organisatie moet steeds gericht zijn op:

-

-

Kennis, zodat zij in staat is in te spelen op de
veranderingen die de maatschappij en
ketenpartners vragen;
het feit dat we de goede dingen doen en de
dingen goed doen. Kortom, leren in de praktijk
en openstaan voor feedback. De focus ligt hier
bij leren en niet bij verantwoorden en
oordelen.

Relevante ontwikkelingen
Het domein van multidisciplinair opleiden, trainen
en oefenen (OTO) is gekoppeld aan het team
Planvorming Multi en draagt direct bij aan de
kwaliteitsontwikkeling van de hoofdstructuur in de
crisisbeheersing. Er is ook bijzondere aandacht
voor het netwerk van partners dat binnen de
veiligheidsregio actief is.
Beleidsnotities
- Korpsbeleidsplan
- Landelijk Versterkingsplan Brandweeronderwijs
- Vakbekwaamheid 2.0
Kerngegevens
GRIP INDICATIE
GRIP 1
GRIP 2
GRIP 3
GRIP 4
Totaal

2014
10
1
11

2015
7
1
1
9

2016
6
6

Wat willen wij bereiken
Strategisch doel
De monodisciplinaire
planvorming is
georiënteerd op de ‘eigen’
brandweerdiscipline,
waarbij de focus ligt op het
ondersteunen van het veilig
en adequaat optreden van
de repressieve
medewerkers

Wat gaan wij ervoor doen
Operationeel doel
PLANVORMING/MULTI-VOORBEREIDING
Het team verzorgt alle vormen en soorten van
monodisciplinaire plannen, procedures, werkinstructies voor
het brandweeroptreden
Daarbij wordt nauw samengewerkt met de sector IB om op
basis van behoeften en prioriteiten te komen tot een
werkpakket
Namens de brandweer deelnemen aan multidisciplinaire
planvormingstrajecten en de voorbereiding op evenementen
Ontwikkelen van afspraken over operationele grenzen met
omliggende regio’s en het uitwerken van grootschalig
brandweeroptreden in het Regionaal Crisisplan

De verbinding naar de GMK-MKB

Efficiënter beschikbaar
stellen van operationele
informatie volgens nieuwe
(informatie)technologische
ontwikkelingen

We werken met digitale, gebruiksvriendelijke
planvormingsproducten en zorgen ervoor dat beschikbare
operationele informatie tijdig bij de juiste persoon op elke plek
benut kan worden

Het Team Multidisciplinaire
Voorbereiding is belast met
de integrale voorbereiding
van de crisisorganisatie van
VRHM. In deze rol initieert,
realiseert en beheert het
team alle vormen van
operationele voorbereiding
binnen het domein van
crisisbeheersing

Op basis van het regionaal risicoprofiel houdt het team zich
samen met de Multi-partners bezig met de voorbereiding op
specifieke risico’s via planvormings- en informatieproducten
en door middel van kennisvorming en –overdracht
In aanvulling op risico-specifieke voorbereidingen houdt het
team zich bezig met de vakbekwaamheid van alle
crisisfunctionarissen in de hoofdstructuur, zowel op
individueel als op teamniveau
Op basis van het Regionaal Crisisplan voert het team de
coördinatie op de instandhouding en de werking en van de
hoofdstructuur van de crisisbeheersing. Dit betreft zowel de
crisisfaciliteiten als de werkwijze- en organisatieaspecten
Het vakgebied OIV is eveneens bij het team belegd. Dit hangt
nauw samen met de netcentrische werkwijze binnen de
crisisbeheersing. De digitale ontsluiting en beschikbaarstelling
van OV producten maakt hier deel van uit
Door de toenemende rol van VRHM als spilactor op
veiligheidsgebied in Hollands Midden is het team belast met
het beheer van de relaties en samenwerkingsafspraken met de
betrokken crisispartners en vitale sectoren

Prestaties
Zie jaarplan PV mono en
deels acteren op vragen die
zich in 2018 ontwikkelen
Zie jaarplan PV mono en
aansluiten bij het werkplan
van de ontwikkelgroep
Werkplan MDOP en
evenementenkalender
- Opstellen convenanten en
sturen op ontwikkeling van
operationele afspraken
- Jaarlijkse evaluatie
bestaande convenanten
Periodieke contacten voor
afstemming GMK over het
regulier werkproces en
ontwikkelingen LMO
Samen met CAB DBK-RIS
doorontwikkelen OIV
- Planvormingsapp vullen en
beschikbaar stellen
- Evalueren gebruik bepalen
doorontwikkeling
Opstellen/onderhouden
Dekkingsplan en KVT
Werkplan MDOP

Werkplan MDOTO

Beheer crisisfaciliteiten en
generieke plannen
Multi Piketbeheer
Werkplan MDNCW
Beheer MAB

Beheer partnerschappen
Beheer interregionale relaties

Wat willen wij bereiken
Strategisch doel

Operationeel doel

Slim samen werken
binnen Brandweer
Nederland

VAKBEKWAAMHEID
Op basis van landelijke ontwikkelingen en behoefte uit het
werkveld worden bestaande opleidingen en oefeningen
continu verbeterd
Vanuit diverse werklocaties wordt actief samengewerkt met
de andere sectoren van BHM om opleidingen en oefeningen te
plannen, te organiseren en uit te voeren

Investeren in
medewerkers

Verbeteren
arbeidshygiëne
Verbeteren planmatig
werken

VRHM weet welke
kennis van strategisch
belang is om de
(operationele,
wettelijke)
verantwoordelijkheid te
kunnen dragen en
risico’s te beheersen
VRHM leert effectief en
efficiënt van eigen
ervaring, incidenten uit
eigen en andere regio’s
en onderzoek en
innovaties

Onze mensen hebben
op eenvoudige wijze
toegang tot kennis op
het juiste moment, in
de juiste vorm
VRHM zorgt ervoor dat
arbeidsveiligheid voor
onze mensen centraal
staat. Dit geldt zowel
voor het werken
repressieve werken op
straat als intern in de
organisatie

Voor opleidingen werken wij intensief samen met omliggende
Veiligheidsregio’s in het samenwerkingsgebied West 4
Alle veranderingen die op stapel staan vragen nieuwe
werkwijzen, nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe
technologieën. Daarom gaat de brandweer haar medewerkers
beter toerusten op dit nieuwe tijdperk
Brandweervrijwilligers zijn belangrijk voor de repressieve
capaciteit van de brandweer. Daarom investeert VRHM in hen
en hun omgeving. Belangrijk uitgangspunt voor de komende
jaren: centraal wat moet, en lokaal wat kan
Meewerken aan implementatie landelijke maatregelen gericht
op gedragsaanpassing en aanpassing van brandweerkazernes
Werken met een systeem om meer resultaatgericht te
oefenen; een persoonlijk vakbekwaamheidsprogramma
gebaseerd op de operationele functie, de aard van het
verzorgingsgebied en de competenties van de medewerker
KENNISCENTRUM (KC)
De sectoren volgen ontwikkelingen bij onderzoeksinstituten,
andere regio’s en werken nauw samen met interne partners
zodat noodzakelijk kennis tijdig wordt gesignaleerd en VRHM
in staat is om hier tijdig op te anticiperen

Wat gaan wij ervoor doen
Prestaties
Landelijke les- en leerstof en
regionale lesplannen voor
opleiden, bijscholen en oefenen
van personeel gebruiken
Focus op kantoor-, uitrukpersoneel en sleutelfunctionarissen multidisciplinaire
en bestuurlijke crisisbeheersing
Zitting in Programmaraad VBK &
Kennis

Uitvoeren van het landelijk plan
van aanpak
Volgens het projectplan VBK 2.0
starten we in 2017 met het
nieuwe programma dat in 2018
verder wordt geëvalueerd
Het KC adviseert middels het
programma lerend vermogen de
organisatie zodat de sectoren in
het nieuwe bedrijf kunnen
voldoen aan deze doelstellingen

- Sectoren leren uit de praktijk en creëren hiermee een
cultuur die leren van eigen ervaringen als vast onderdeel
van het werk beschouwt
- Sectoren signaleren tijdig ontwikkelingen en innovaties
waardoor VRHM tijdig aansluit bij nieuwe ontwikkelingen
- Leren is een begrip binnen VRHM in een klimaat waarin
mensen bereid zijn niet alleen successen en leerpunten,
maar ook negatieve ervaringen te delen en te bespreken
- De sectoren ontwikkelen een overzicht waar welke kennis is
te vinden zodat we in de organisatie weten waar de kennis
te vinden is

- De sectoren ontwikkelen een veiligheidscultuur waarbij
veilig werken niet alleen een mondelinge beleving is, maar
ook daadwerkelijk van hoog tot laag wordt beleefd en
nageleefd
- Onveilige situaties worden gemeld, geanalyseerd en
uitgewerkt tot haalbare en gedragen verbeteringen
- Het KC maakt onveilige situaties door analyses inzichtelijk
zodat de directie tijdig is geïnformeerd en kan anticiperen
voordat deze situaties tot ongevallen kunnen leiden
- Het KC beheert het proces van melding, analyse en
opvolging van (bijna-)ongevallen

- Het KC stimuleert een
veiligheidscultuur voor de
sectoren in HM met
kennisbijeenkomsten
- Het KC voert regie op
ongevalsmeldingen en
adviseert gevraagd en
ongevraagd
- Het KC analyseert ongevallen,
rapporteert en adviseert de
directie

