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1. Samenvatting voorstel
In de afgelopen maanden is het onderzoek ‘Beleving repressief brandweerpersoneel’ uitgevoerd in
opdracht van het Veiligheidsberaad, Raad Commandanten Brandweer en de vakbonden. Doel van dit
onderzoek is om inzichtelijk te krijgen hoe het repressieve brandweerpersoneel het brandweerwerk
op dit moment beleeft.
Voor het onderzoek is een vragenlijst uitgezet onder alle repressieve brandweermedewerkers
(vrijwilligers en beroeps) in Nederland. Landelijk hebben 39% van hen deze vragenlijst ingevuld. In
Hollands Midden hebben 524 medewerkers deelgenomen.
Om meer gevoel (duiding) te krijgen bij het ontvangen regiobeeld van Hollands Midden zijn op de
kazernes Bergambacht, Woubrugge en Noordwijk bijeenkomsten georganiseerd om het regiobeeld te
bespreken. 72 repressieve medewerkers hebben hieraan deelgenomen.
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur zullen de regionale resultaten van het onderzoek
en de bijeenkomsten nader worden toegelicht en geduid.
Op basis van de resultaten uit de bijeenkomsten wordt het regiobeeld voorzien van een context en
aangeboden aan het Veiligheidsberaad
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3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. kennis te nemen van het regiobeeld Hollands Midden uit het landelijke onderzoek ‘Beleving
repressief brandweerpersoneel’;
2. kennis te nemen van de uitkomsten van de bijeenkomsten over het regiobeeld met het repressief
brandweerpersoneel in Hollands Midden (regionale context) (NAZENDING);
3. in te stemmen met de brief over de regionale context ten behoeve van het Veiligheidsberaad.
(NAZENDING).

4. Toelichting op het besluit
In de afgelopen maanden is het onderzoek ‘Beleving repressief brandweerpersoneel’ uitgevoerd in
opdracht van het Veiligheidsberaad, Raad Commandanten Brandweer en de vakbonden. Doel van dit
onderzoek is om inzichtelijk te krijgen hoe het repressieve brandweerpersoneel het brandweerwerk
op dit moment beleeft.

Voor het onderzoek is een vragenlijst uitgezet onder alle repressieve brandweermedewerkers
(vrijwilligers en beroeps) in Nederland. Landelijk hebben 39% van hen deze vragenlijst ingevuld. In
Hollands Midden hebben 524 medewerkers deelgenomen.
Het regiobeeld is op 18 oktober jl. ontvangen. Op 31 oktober, 1 november en 2 november jl. zijn op
respectievelijk de kazernes Bergambacht, Woubrugge en Noordwijk bijeenkomsten georganiseerd
voor alle repressieve medewerkers om het regiobeeld te bespreken. In totaal hebben 72 repressieve
medewerkers deelgenomen aan deze bijeenkomsten. Het doel van de bijeenkomsten was om meer
gevoel (duiding) te krijgen bij het regiobeeld. De resultaten van deze bijeenkomsten worden op dit
moment verwerkt en als nazending aangeboden aan het Dagelijks Bestuur.
Op de pagina’s 4-6 van het regiobeeld staat een samenvatting van de onderzoeksresultaten. Tijdens
de vergadering van het Dagelijks Bestuur zullen de regionale resultaten van het onderzoek en de
bijeenkomsten nader worden toegelicht en geduid.
Op basis van de resultaten uit de bijeenkomsten wordt het regiobeeld voorzien van een context en
aangeboden aan het Veiligheidsberaad. Het verzoek van het Veiligheidsberaad is om dit te doen voor
1 december a.s. Als procedure is door het Dagelijks Bestuur besloten om het voorstel aan het
Algemeen Bestuur vooruit te sturen aan het Veiligheidsberaad en het definitieve besluit van het
Algemeen Bestuur op 7 december a.s. na te zenden.

5. Bijlagen
1.
2.

Regiobeeld Holland Midden Belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel.
Landelijke rapportage Belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel.
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