2.

Agenda AB Veiligheidsregio Hollands Midden

Datum:
Tijd:
Locatie:

7 december 2017
13.30 – 16.00 uur
Raadzaal gemeentehuis Alphen aan den Rijn, Stadhuisplein 1
Alphen aan den Rijn

Opening
1.
Opening
2.
Vaststellen agenda
Algemeen
3.
Vaststellen verslag AB 29 juni 2017 en bespreken actiepunten
4.
Ingekomen en verzonden stukken
5.
Mededelingen
6.
Veiligheidsberaad
_____________________

AB Veiligheidsregio/Politie
Besluitvormend
A.1
Beleidsplan 2017-2020 GMK Den Haag
A.2
Bestuurlijke informatierapportage GMK
A.3
Regionaal Crisisplan VRHM
A.4
Nieuwsbericht jaarwisseling
Meningvormend
A.5
Stand van zaken / ontwikkelingen GMK De Yp (mondeling)

____________

AB Veiligheidsregio
Besluitvormend
B.1
Herziening Organisatieplan VRHM 2017
B.2
Notitie Huur versus Eigendom Veiligheidsregio Hollands Midden
B.3
Renovatie en uitbreiding brandweerkazerne Leimuiden
B.4
1e Begrotingswijziging VRHM 2017
B.5
2e Bestuursrapportage GHOR HM en deelprogramma IZB 2017
B.6
Risicoanalyse programma Geneeskundige Hulpverlening 2018-2019
B.7
Eindrapportage pilot Prestatiemeting
Meningvormend
B.8
Onderzoek beleving repressief brandweerpersoneel
Informatief
B.9
Bestuursrapportage VRHM najaar 2017
B.10 Werkplan GHOR HM 2018
_____________________

Rondvraag
Sluiting
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3.

Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands
Datum:
Tijd:
Plaats:

29 juni 2017
13.30 – 16.00 uur
Vergaderzaal Kasteel Oud-Poelgeest, Poelgeesterweg Oegstgeest

Verslag
Concept

Opening
Opening
Mw. Spies, hierna te noemen “de voorzitter”, heet de aanwezigen welkom. Zij neemt
afscheid van de heer H.E.N.A. Meijer als secretaris van het AB van de Veiligheidsregio en
verwelkomt de heer J.J. Zuidijk die de heer Meijer opvolgt. De voorzitter neemt tevens
afscheid van kolonel Kreuger en dankt hem voor zijn inzet. Welkom wordt geheten de
burgemeester van Katwijk, dhr. C. Visser.
Bericht van verhindering is ontvangen van de burgemeesters van Leiden, Gouda en
Teylingen alsmede van de heer Doornbos. Dhr. Schoenmaker wordt vervangen door
wethouder Bergman.
Bij aanvang van de vergadering is het convenant ‘VRHM – Politie – RODG HM –
DMW – ODWH ondertekend (agendapunt A.5)
Dhr. De Gouw heeft aansluitend een korte toelichting gegeven.
1.

Vaststellen agenda
De nazending Distributie Jodiumprofylaxe wordt behandeld bij de informatieve
agendapunten.
Dhr. Jaensch vraagt of het onderwerp Jodiumprofylaxe ook is toegestuurd aan de
wethouders zorg.
De voorzitter vraagt de heer De Gouw om toelichting.
Dhr. De Gouw deelt dat het onderwerp wordt ingebracht als mededeling en wordt
besproken bij agendapunt B.8.

2.

Vaststellen verslag AB 16 maart 2017 en bespreken actiepunten
Er zijn geen opmerkingen.

3.

Ingekomen en verzonden stukken
Dhr. Goedhart spreekt zijn waardering uit over de positieve inhoud van brief nr. 6 en acht
het gepast dit hier onder de aandacht te brengen.
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4.

Mededelingen (mondeling)
Dhr. Zuidijk meldt dat de brandweer, evenals voorgaande jaren, tijdens de zomerperiode
de combinatieregeling toepast om het zorgniveau op peil te houden en licht de regeling
nog een keer in het kort toe.
De voorzitter sluit aan met de mededeling dat ook de piketregeling op bestuurlijk niveau
is geborgd tijdens de vakantieperiode.

5.

Veiligheidsberaad
De voorzitter deelt mee dat het rapport over het functioneren van het Veiligheidsberaad is
ontvangen.
Dhr. Lenferink heeft aangegeven dat vijf leden van het Veiligheidsberaad met het rapport
aan het werk gaan.
De voorzitter deelt mee dat dhr. Lenferink de vorderingen toelicht in een volgende AB
vergadering.

AB Veiligheidsregio/Politie
Besluitvormend
A.1

Beleidsuitgangspunten jaarwisseling
Dhr. Buizerd en Dhr. Kats komen terug op een eerder gevoerde discussie over de
bijzondere omstandigheid waarin er eerst handelend opgetreden moet worden en dat
daarna de burgemeester pas geïnformeerd wordt.
De voorzitter licht toe dat het hier zeldzame uitzonderingen betreft waar men elkaar
ruimte voor heeft gegeven.
Mw. Spruit merkt op dat er bij ‘Handhaving openbare orde’ punt 3 beschreven staat dat er
rond de jaarwisseling gebruik gemaakt wordt van de capaciteit van BOA’s. Indien daar
komt te staan ‘alle capaciteit’ in plaats van ‘de beschikbare handhavingscapaciteit’ dan
stemt zij daarmee in. Als de burgemeesters over de capaciteit gaan dan vindt zij het
belangrijk dat zij die vrijheid houden.
De voorzitter is van mening dat de tekst inderdaad vragen oproept en dat deze op dat
punt aangepast kan worden.
Dhr. Cremers vraagt zich af of deze besluitvorming ieder jaar in de vergadering terug
moet keren.
De voorzitter antwoordt dat de mogelijkheid hier een keuze in te maken wellicht bestaat.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het basisdocument Beleidsuitgangspunten Jaarwisseling vast te stellen.

Meningvormend
A.2

Stand van zaken / ontwikkeling GMK De Yp (mondeling)
1. Terugkoppeling bestuurlijk overleg Ministerie V&J inzake frictiekosten GMK
De voorzitter meldt dat overeenstemming is bereikt met mevrouw Raaphorst van V & J
over de systematiek die is voorgesteld met betrekking tot de taxatie van het pand aan de
Rooseveltstraat. Vervolgens houdt dit niet in dat men dichter bij een oplossing is wat
betreft de afspraken die zijn gemaakt in het transitieakkoord. Men zal hier echter wel
bestuurlijke druk op blijven houden.
De voorzitter verzoekt dhr. Goedhart een toelichting te geven op het op 28 juni jl.
besproken meerjarenbeleidsplan.
Dhr. Goedhart licht toe dat in voornoemd overleg de eerste concepten voor een GMKbeleidsplan en -begroting zijn besproken die echter nog wel aangescherpt moeten
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worden. Een van de problemen waar men tegenaan loopt is dat de nationale politie haar
begroting heeft gespreid over deelaspecten van de MKA. Pas als er inzicht bestaat in de
eigen MKA kan dit gedeeld worden met V & J. Ondanks dat hij optimistisch is moeten er
nog veel slagen worden gemaakt waarvan het resultaat niet op korte termijn te verwachten
is.
De voorzitter maakt melding van een thans goed functionerende GMK. Het aantal
storingen is tot een minimum beperkt gebleven ondanks het feit dat het aantal meldingen
de afgelopen tijd hoger is geweest dan de afgelopen jaren het geval was. Er staan weinig
mensen in de wacht door de backoffice die de kolommen elkaar bieden.
Het geïntegreerde meerjarenbeleidsplan en de meerjarenbegroting behoeft nog een
ontwikkelingsslag. In de voortgangsrapportage is afgesproken dat het daarna beschikbaar
komt voor het AB.
Dhr. Breider voegt toe dat een gesprek over de frictielasten heeft plaatsgevonden tussen
dhr. De Gouw en dhr. Haasbeek. Inmiddels is een afspraak voor een gesprek met de
nationale politie ingepland.

Informatief
A.3.

Huisvesting crisisruimten RCC
Er zijn geen opmerkingen.

A.4

Rapportage systeemtest Volta
Dhr. van der Kamp uit de behoefte om op bestuurlijk niveau een keer na te praten over
de systeemtest en over waar men nu werkelijk plaatsneemt ten tijde van een incident. Ook
vraagt hij zich hoe de daaruit voortvloeiende adviezen uitgevoerd gaan worden. Hij maakt
zijn complimenten over het scenario en de uitvoering van de test en brengt de suggestie
‘life persconferentie’ met camera’s in om systeemtests een nog realistischer karakter mee
te geven.

A.5

Convenant ‘VRHM – Politie – RODG HM – ODMW – ODWH’
Er zijn geen opmerkingen.

A.6.

Informatiekaart Bio Science Park Leiden
Er zijn geen opmerkingen.

A.7.

Informatiekaart Spoort en bijlagen HSL
Er zijn geen opmerkingen.

A.8.

Evaluatie zachte piketten taakorganisatie Crisiscommunicatie
Dhr. van Erk vraagt aandacht voor het meenemen van de totale pools vanwege het feit
dat de aansluiting soms gemist wordt.
Dhr. Bitter zegt bekend te zijn met dit gegeven en dat zo veel mogelijk geprobeerd wordt
de lokale mensen te betrekken.

A.9. BOPZ-besluiten 2006 – 2016
Dhr. de Gouw geeft aan dat met het bijgevoegde overzicht de vragen die in het DB zijn
gesteld omtrent aantallen zijn beantwoord. De overige vragen die zijn gesteld met
betrekking tot de trends, de vergelijking met andere regio’s, de verschuiving in diagnoses
en de werkwijze van Rivierduinen zijn intern uitgezet voor verdere analyse. Ook wordt er
gekeken naar het aantal aangevraagde versus het aantal afgegeven IBS’sen. Wat betreft
de benadering van Rivierduinen moet nog afstemming worden gezocht met burgemeester
Driessen, die zich bezig houdt met de legitimiteit van de huidige procedure. Onderwerpen
die met Rivierduinen moeten worden besproken, betreffen de invloed van de

3
Agendapunt 3. AB VRHM 7 december 2017

werkzaamheden van de FACT-teams en de invloed van capaciteit op het aantal IBSafgiftes. De resultaten van al deze analyses komen terug in het volgende DB en AB.
Dhr. van der Kamp vraagt aandacht voor bescherming van dementerenden vanwege het
feit dat men van 1 à 2 naar 5 tot 6 per jaar gaat. Hij hoort dat dit gegeven met regelmaat
tot vervelende situaties lijdt.
Graag zou hij hier op een geschikt moment verder inhoudelijk op ingaan.
A.10 Subsidie Slachtofferhulp 2016
Er zijn geen opmerkingen.

AB Veiligheidsregio
Besluitvormend
B.1

Programmabegroting VRHM 2018
Dhr. Goedhart deelt mee dat Hillegom, Teylingen en Waddinxveen gevraagd hebben om
betrokken te blijven worden bij de huisvestingsvisie. Ook vragen zij aandacht voor het
dalend aantal vrijwilligers. Financieel-technisch zijn er geen opmerkingen gemaakt.
Tevens is dit de laatste begroting waarin de Cebeon-norm van 2009 wordt gehanteerd en
waarin dat niveau wordt bereikt waarmee hij het gelopen traject als succesvol wil
aanmerken.
Dhr. Van der Kamp vraagt of er ook bestuurlijke afspraken zijn gemaakt voor 2019 wat
betreft het kostenniveau van de Brandweer HM en de financieringssystematiek. Graag zou
hij hier een keer over van gedachten willen wisselen.
Dhr. Goedhart antwoordt dat op basis van de septembercirculaire voor de nieuwe
beleidsperiode financiële uitgangspunten worden vastgesteld aan de hand van de
Cebeonnorm. Inderdaad worden de bijdragen dan niet ook automatisch vastgesteld, dat
gebeurt op basis van behoefte. De discussie waar dhr. Van der Kamp naar op zoek is
wordt dan ook binnenkort verwacht.
De voorzitter dankt alle betrokkenen voor de inspanningen die voor deze besluitvorming
zijn geleverd.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De Programmabegroting 2018 en de meerjarenramingen 2019 tot en met 2021 vast
te stellen;
a. de lasten en baten voor het jaar 2018 vast te stellen voor de programma’s vóór
resultaatbestemming volgens de bedragen zoals opgenomen in het
vaststellingsbesluit;
b. akkoord te gaan met de in het vaststellingsbesluit opgenomen voorgenomen
mutaties in de reserves;
c. de in de Programmabegroting 2018 opgenomen paragrafen vast te stellen;
d. kennis te nemen van de meerjarenramingen 2019-2021;
e. kennis te nemen van de in de Programmabegroting 2018 opgenomen risico’s;
f. de voorgenomen kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen en
machtiging te verlenen tot het aantrekken van de benodigde financiering voor
gedekte vervangingsinvesteringen.

B.2

Nota Reserves VRHM 2017 – 2018
Dhr. Goedhart licht toe dat er een aantal maal op is gewezen dat de risico-organisatie toe
was aan een update. Naar aanleiding daarvan zijn adviezen ingewonnen waarmee een
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kleine teruggave aan de gemeenten is verdiend en waarmee de reserves opnieuw zijn
georganiseerd zodat deze weer aan de geïnventariseerde risico’s voldoen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. de nota reserves 2017-2018 vast te stellen;
a. in te stemmen met de in hoofdstuk 3 van de nota geformuleerde bestuurlijke
beleidsuitgangspunten;
b. op basis van de uitgevoerde risico-inventarisatie en validatie het niveau van
de Algemene Reserve te verlagen van € 1.302.697 tot € 917.322 en het
verschil ad € 385.375 toe te voegen aan de Reserve Flankerend Beleid,
c. de naam van de Reserve 1e tranche efficiency te wijzigen in Reserve
Taakstelling Cebeon norm,
d. de Reserves Specifieke Risico’s € 1.6 mln.), Reserve Transitieakkoord
Meldkamer (€ 0.4 mln.) en Reserve GMK (€ 471.722) samen te voegen tot
een Reserve Meldkamer Hollands Midden,
e. de Reserve Maatwerkregeling FLO op te heffen en het saldo van € 90.780
toe te voegen aan de Reserve Flankerend Beleid,
f. De Reserve Versterking Gemeentelijke Kolom op te heffen en het saldo van
€ 142.412 te restitueren aan de gemeenten,
g. onttrekkingen aan de Reserve Flankerend Beleid vast te stellen op basis van
een bestedingsvoorstel.
2. Het Financieel Statuut, waar relevant, op de Nota Reserves 2017-2018 aan te laten
passen
B.3.

Jaarstukken VRHM 2016
Dhr. Breider geeft een korte toelichting op het gegeven ‘inhuur van extern personeel’ wat
noodzakelijk was en is voor het regionaliseringsproces.
Aansluitend zijn enige vragen gesteld die afdoend zijn beantwoord.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. de jaarstukken 2016 en de voorgestelde resultaatbestemming, namelijk een storting
in de reserve GMK ad. € 149.884, zoals omschreven in de toelichting op dit besluit,
vast te stellen;
2. de restitutie aan de deelnemende gemeenten voor het bedrag van € 690.747, voor
het programma brandweer naar rato van hun onderlinge inbreng in de bijdragen
brandweer, voor de overige programma’s naar rato van het aantal inwoners, een en
ander overeenkomstig de bijlage bij dit voorstel.

B.4.

Transitie Openbaar Meldsysteem (OMS)
Dhr. Visser vraagt of er een relatie bestaat met agendapunt B.13 ‘STOOM’
Dhr. Zuidijk licht toe dat, hoewel het allebei over automatische brandmeldingen gaat, de
overeenkomst voor het overige niet groot is.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Dat Veiligheidsregio Hollands Midden, conform het landelijk juridisch advies van het
kantoor van de landsadvocaat Pels Rijcken, de strategie van geleidelijkheid toepast
op de gewijzigde situatie van het Openbaar Meldsysteem om zo een ordentelijke
overgang naar de nieuwe situatie mogelijk te maken.
2. Dat Veiligheidsregio Hollands Midden de overeenkomst met Robert Bosch B.V., die
eindigt op 31 december 2020, tussentijds niet opzegt en gedurende de looptijd van
het huidige contract de afdracht door Bosch aan de VRHM van de toeslag
meldkamervergoeding continueert.
3. Dat gegeven de nieuwe (technische) ontwikkelingen en gegeven het juridisch advies
de overeenkomst na 2020 niet wordt verlengd en/of vernieuwd.

5
Agendapunt 3. AB VRHM 7 december 2017

B.5.

Benoeming lid dagelijks bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit voor te stellen:
1. met ingang van 30 juni 2017 de heer C.L. Visser, burgemeester van Katwijk, aan te
wijzen als lid van het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Hollands Midden.
2. kennis te nemen van het besluit van het Dagelijks Bestuur dat de waarneming van
de portefeuille (GHOR), inclusief de Dijkringen 14, 15 en 44 door burgemeester Van
der Velde worden gecontinueerd tot aan de vorming van het nieuwe DB, na de
gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

B.6.

Begroting 2018 en meerjarenramingen Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma
IZB (RDOGHM)
Er zijn geen bijzonderheden.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De ontwerpbegroting 2018 en meerjarenramingen programma GHOR en
deelprogramma IZB, waarvan een samenvatting is opgenomen in de
ontwerpbegroting 2018 RDOG Hollands Midden, vast te stellen ter finale vaststelling
door het bestuur RDOG Hollands Midden

B.7.

Bestuursrapportage GHOR en deelprogramma IZB eerste periode 2017
Er zijn geen bijzonderheden.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De 1e bestuursrapportage 2017 programma Geneeskundige Hulpverlening en
deelprogramma IZB met een positief advies ter finale vaststelling aan te bieden aan
het Algemeen Bestuur RODG Hollands Midden.

B.8.

Uitvoering distributie jodiumprofylaxe (Nazending)
Deze notitie is voorgelegd ter informatie en niet ter besluitvorming.
Mw. Van der Velde en dhr. De Gouw geven een korte mondelinge toelichting op deze
informatienotitie waarbij wordt benadrukt dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid bij V & J
ligt. Vanuit het Veiligheidsberaad is V & J verzocht om helderheid te verschaffen omtrent
dit onderwerp wat zal gebeuren in de vorm van een informatiebrief.
Vragen over dit onderwerp zijn op dit moment, voor zover mogelijk, afdoend beantwoord.

Meningvormend
B.9.

Stand van zaken reorganisatie VRHM (mondeling)
Dhr. Zuidijk licht de stand van zaken toe aan de hand van een presentatie.
Aansluitend zijn diverse vragen gesteld die door dhr. Zuidijk en dhr. Meijer nader zijn
toegelicht of beantwoord alsmede door de heer Bitter vanwege de samenhang tussen
BGC en de crisisorganisatie.
In het thema-AB van oktober komt de reorganisatie opnieuw aan de orde.

Informatief
B.10. FLO-overgangsrecht
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Dhr. Kats geeft een korte mondelinge toelichting op dit dossier.
De gestelde vragen zijn afdoend beantwoord.
B.11. Bestuursrapportage VRHM voorjaar 2017
Dhr. Jaensch vraagt aandacht voor de nieuwe locatie van de kazerne Leiden Noord.
Dhr. Kats licht de stand van zaken kort toe.
Mw. Spies vult aan dat de kazerne Leiden Noord onderdeel uitmaakt van een discussie
waar nog geen antwoord op is maar waar wel op wordt aangedrongen. Er is verzocht om
een notitie die de beleidslijn die is vastgesteld nogmaals tegen het licht houdt, wat er in
heeft geresulteerd dat wordt gezocht naar maatwerkoplossingen maar dat deze soms nog
niet gevonden worden omdat dit hangt op de discussie koop versus huur. In het DB is
aangegeven dat er belang aan wordt gehecht dat deze keuzes nu snel worden voorgelegd
zodat een aantal lopende dossiers bij gemeenten rondom individuele kazernes in
algemene zin kan worden besproken.
B.12 Versterken uitvoering Brzo-taken door dienstverleningsovereenkomst met de
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Er zijn geen bijzonderheden.
B.13. Voortgangsrapportage STOOM in Hollands Midden 2016
Er zijn geen opmerkingen.
B.14. Stand van zaken AED Burgerhulpverlening
Dhr. de Gouw schetst in het kort de ontwikkeling die dit project op lokaal en landelijk
niveau doormaakt. Los van het feit dat er werkgroepen per gemeente ontstaan is er ook
sprake van een actieve gemeentebevolking op buitenplaatsen. Vanwege een zich
aandienend niveau van consolidatie verzoekt hij dit onderwerp nogmaals te agenderen in
het najaar van 2017.

Besluitvormend
B.15 Benoeming directeur Veiligheidsregio Hollands Midden
Mw. Spies draagt haar rol als voorzitter van de vergadering over aan dhr.Kats voor de
behandeling van dit agendapunt.
Er zijn geen bijzonderheden.
Dhr. Zuidijk dankt het bestuur voor het in hem gestelde vertrouwen en bedankt de heer
Meijer voor de genoten collegialiteit en de plezierige samenwerking.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de inhoud van het doorlopen proces van werving en selectie van
de vacature van directeur Veiligheidsregio Hollands Midden / regionaal commandant
Brandweer Hollands Midden;
2. De heer J.J. Zuidijk met ingang van 1 augustus 2017 te benoemen in de functie van
directeur Veiligheidsregio Hollands Midden / Regionaal Commandant Brandweer
Hollands Midden.

Rondvraag
Er zijn geen vragen gesteld.

Sluiting
De vergadering sluit 15.15 uur.
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3. bijlage

Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden / Politie 2017
2017/03

2017/04

Veiligheidsregio

Begrotingsuitgangspunten 2018 Geneeskundige Hulpverlening en Infectieziektebestrijding RDOG HM

23-02-2017

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur besluit:
De begrotingsuitgangspunten 2018 voor het programma Geneeskundige Hulpverlening en het deelprogramma IZB
met een positief advies ter finale vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur RDOG HM.
Begrotingsuitgangspunten 2018 VRHM

23-02-2017

Het Algemeen Bestuur besluit:
onderstaande begrotingsuitgangspunten vast te stellen voor het opstellen van de programmabegroting 2018:
1. het hanteren van de algemene begrotingsuitgangspunten voor alle programma’s conform paragraaf 4.C van dit
voorstel;
2. het hanteren van de programma specifieke begrotingsuitgangspunten conform paragraaf 4.D van dit voorstel, met
daarin specifiek voor het programma Brandweer:
a. de gemeentelijke bijdragen 2018 in de begroting Brandweer, conform de afgesproken Cebeon-norm voor 2018,
vast te stellen op € 42.394.618,
b. in de meerjarenramingen 2019-2021, de gemeentelijke bijdragen, conform de Bestuurlijke uitgangspunten
kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019,
inclusief indexering, vast te stellen op € 42.681.368;
3. het in de ontwerp-programmabegroting 2018 vermelden van de risico’s als genoemd in paragraaf 7 van dit

2017/05

2017/B01

Veiligheidsregio

Veiligheidsregio

voorstel.
Wervingsprocedure nieuwe Directeur Veiligheidsregio Hollands Midden / Regionaal Commandant Brandweer
Holland Midden
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. de procedure vast te stellen voor de werving van de nieuwe Directeur Veiligheidsregio Hollands Midden /
Regionaal Commandant Brandweer Hollands Midden;
2. de planning vast te stellen voor de werving van de nieuwe Directeur Veiligheidsregio Hollands Midden / Regionaal
Commandant Brandweer Hollands Midden;
3. het functieprofiel vast te stellen van de nieuwe Directeur Veiligheidsregio Hollands Midden / Regionaal
Commandant Brandweer Hollands Midden.
Jaarstukken 2016 programma Geneeskundige Hulpverlening en bestemming resultaat

23-02-2017

16-03-2017

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden positief te adviseren voor finale vaststelling van de jaarstukken
2016 programma Geneeskundige Hulpverlening en bestemming resultaat conform voorstel onder punt 2 en 3.
2. Een storting van € 9.000 in de algemene reserve van het programma Geneeskundige Hulpverlening tot het
toegestane plafond, conform besluit Algemeen Bestuur van 25 juni 2015 betreffende bodem en plafond van de
algemene reserve van het programma Geneeskundige Hulpverlening.
3. Een restitutie van € 24.000 aan de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal inwoners.

2017/B02

2017/B03

Veiligheidsregio

Begrotingswijziging 2017 programma Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma IZB

16-03-2017

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden positief te adviseren voor finale vaststelling van de 1ste
begrotingswijziging 2017 programma Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma IZB.
Financieel Statuut VRHM

16-03-3027

Het Algemeen Bestuur besluit:
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2017/B04

Veiligheidsregio

2017/A01

Veiligheidsregio

Het Financieel Statuut VRHM vast te stellen.
Onderzoek voor- en nadelen koop versus huur van de brandweerkazernes
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden stelt bijgevoegde projectopdracht vast om te komen
tot een heroverweging van het bestuurlijk uitgangspunt om brandweerkazernes in de regio Hollands Midden in
beginsel te verhuren in plaats van verkoop aan de Veiligheidsregio Hollands Midden, vanuit de voor- en nadelen
vanuit brandweer- en gemeentelijk perspectief.
Beleidsuitgangspunten jaarwisseling

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het basisdocument Beleidsuitgangspunten Jaarwisseling vast te stellen.
Programmabegroting VRHM 2018

2017/B01

16-03-2017

29-06-2017

29-06-2017

Het Algemeen Bestuur besluit:

2017/B02

Veiligheidsregio

1. De Programmabegroting 2018 en de meerjarenramingen 2019 tot en met 2021 vast te stellen;
a. de lasten en baten voor het jaar 2018 vast te stellen voor de programma’s vóór resultaatbestemming volgens
de bedragen zoals opgenomen in het vaststellingsbesluit;
b. akkoord te gaan met de in het vaststellingsbesluit opgenomen voorgenomen mutaties in de reserves;
c. de in de Programmabegroting 2018 opgenomen paragrafen vast te stellen’
d. kennis te nemen van de meerjarenramingen 2019-2021;
e. kennis te nemen van de in de Programmabegroting 2018 opgenomen risico’s
f. de voorgenomen kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen en machtiging te verlenen tot het
aantrekken van de benodigde financiering voor gedekte vervangingsinvesteringen.
Nota Reserves VRHM 2017-2018
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De nota reserves 2017-2018 vast te stellen;
a. in te stemmen met de in hoofdstuk 3 van de nota geformuleerde bestuurlijke beleidsuitgangspunten;
b. op basis van de uitgevoerde risico-inventarisatie en validatie het niveau van de Algemene Reserve te verlagen
van € 1.302.697 tot € 917.322 en het verschil ad € 385.375 toe te voegen aan de Reserve Flankerend Beleid;
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29-06-2017

2017/B03

2017/B04

2017/B05

Veiligheidsregio

c. de naam van de Reserve 1e tranche efficiency te wijzigen in Reserve Taakstelling Cebeon norm;
d. de Reserves Specifieke Risico’s € 1.6 mln.), Reserve Transitieakkoord Meldkamer (€ 0.4 mln.) en Reserve
GMK (€ 471.722) samen te voegen tot een Reserve Meldkamer Hollands Midden;
e. de Reserve Maatwerkregeling FLO op te heffen en het saldo van € 90.780 toe te voegen aan de Reserve
Flankerend Beleid;
f. de Reserve Versterking Gemeentelijke Kolom op te heffen en het saldo van € 142.412 te restitueren aan de
gemeenten;
g. onttrekkingen aan de Reserve Flankerend Beleid vast te stellen op basis van een bestedingsvoorstel.
2. Het Financieel Statuut, waar relevant, op de Nota Reserves 2017-2018 aan te laten passen.
Jaarstukken VRHM 2016

29-06-2017

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur besluit;
1. De jaarstukken 2016 en de voorgestelde resultaatbestemming, namelijk een storting in de reserve GMK ad.
€ 149.884, zoals omschreven in de toelichting op dit besluit, vast te stellen;
2. De restitutie aan de deelnemende gemeenten voor het bedrag van € 690.747, voor het programma brandweer
naar rato van hun onderlinge inbreng in de bijdragen brandweer, voor de overige programma’s naar rato van het
aantal inwoners, een en ander overeenkomstig de bijlage bij dit voorstel.
Transitie Openbaar Meldsysteem (OMS)

29-06-2017

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur besluit;
1. Dat Veiligheidsregio Hollands Midden, conform het landelijk juridisch advies van het kantoor van de
landsadvocaat Pels Rijcken, de strategie van geleidelijkheid toepast op de gewijzigde situatie van het Openbaar
Meldsysteem om zo een ordentelijke overgang naar de nieuwe situatie mogelijk te maken.
2. Dat Veiligheidsregio Hollands Midden de overeenkomst met Robert Bosch B.V., die eindigt op 31 december 2020,
tussentijds niet opzegt en gedurende de looptijd van het huidige contract de afdracht door Bosch aan de VRHM
van de toeslag meldkamervergoeding continueert.
3. Dat gegeven de nieuwe (technische) ontwikkelingen en gegeven het juridisch advies de overeenkomst na 2020
niet wordt verlengd en/of vernieuwd.
Benoeming lid dagelijks bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden

29-06-2017
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2017/B06

2017/B07

2017/B15

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur besluit voor te stellen;
1. Met ingang van 30 juni 2017 de heer C.L. Visser, burgemeester van Katwijk, aan te wijzen als lid van het Dagelijks
Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;
2. Kennis te nemen van het besluit van het Dagelijks Bestuur dat de waarneming van de portefeuille (GHOR),
inclusief de Dijkringen 14, 15 en 44 door burgemeester Van der Velde worden gecontinueerd tot aan de vorming
van het nieuwe DB, na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
Begroting 2018 en meerjarenramingen Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma IZB (RDOGHM)

29-06-2017

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De ontwerpbegroting 2018 en meerjarenramingen programma GHOR en deelprogramma IZB, waarvan een
samenvatting is opgenomen in de ontwerpbegroting 2018 RODG Hollands Midden, vast te stellen ter finale
vaststelling door het bestuur RODG Hollands Midden.
Bestuursrapportage GHOR en deelprogramma IZB eerste periode 2017

29-06-2017

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De 1e bestuursrapportage 2017 programma Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma IZB met een
positief advies ter finale vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur RODG Hollands Midden.
Benoeming directeur Veiligheidsregio Hollands Midden

29-06-2017

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de inhoud van het doorlopen proces van werving en selectie van de vacature van directeur
Veiligheidsregio Hollands Midden / regionaal commandant Brandweer Hollands Midden;
2. De heer J.J. Zuidijk met ingang van 1 augustus 2017 te benoemen in de functie van directeur Veiligheidsregio
Hollands Midden / Regionaal Commandant Brandweer Hollands Midden.
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3.

ACTIELIJST AB VRHM
Verg

Nr.

Datum

Ag.

Onderwerp

Omschrijving actie

AB

109 27-6-2015

AB

122 30-06-2016

5.

Mededelingen

AB

123 30-06-2016

B.4

Koop vs. huur
brandweerkazernes

Verantw.

Rondvraag

Actualisatie delegatie-mandaatbesluit/-register.
H. Zuidijk
Op dit moment worden alle mandaten binnen de brandweer
opnieuw bekeken en aangepast n.a.v. het nieuwe organisatieplan
(ingaande 1 juli 2018).
De burgemeesters een e-mail hebben ontvangen die te maken
H. Zuidijk
heeft met onderhandelingen omtrent functioneel leeftijdsontslag
(FLO) van beroepsbrandweermensen. In grote lijnen komt het er
op neer dat er een verschil van inzicht bestaat over het al dan
niet compenseren van maatregelen die het Rijk genomen heeft
om mensen langer te laten doorwerken.: Het resultaat van de
onderhandelingen komt er in het kort op neer dat men elkaar
heeft kunnen vinden op de leeftijdsgrens van 59 jaar. In het
eerste kwartaal van 2018 zullen de financiële consequenties van
dit akkoord worden voorgelegd.
Onderzoek Evaluatie en mogelijke herziening huisvestingsbeleid H. Zuidijk
Brandweer Hollands Midden (discussie koop of huur kazerne).

Status

AB

In
19-04-2018
behandeling

In
19-04-2018
behandeling

Op agenda

07-12-2017

4.

INGEKOMEN EN VERZONDEN STUKKEN DAGELIJKS BESTUUR
VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN
Alle ingekomen en verzonden stukken, die niet als kopie bij de stukken zijn gevoegd, zijn op te
vragen bij de ambtelijk secretaris.

Inkomende stukken
1

2

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

Veiligheidsberaad
12 november 2017
Landelijke convenant gegevensverwerking meldkamers
In het Veiligheidsberaad van 6 oktober is ingestemd met het convenant
gegevensverwerking meldkamers voor de regionale ambulancevoorzieningen, de
politie, de Koninklijke marechaussee en de brandweer. Het doel van het
convenant is de meldkamers landelijk eenduidig de juiste afweging te laten maken
tussen de belangen van de privacy van betrokkene, operatiën en de samenleving
als geheel. Het biedt een gemeenschappelijk kader voor toepassing van
verschillende privacyregels. Het laat zien wat wettelijk verplicht is en waar
samenwerking op gegevensverwerkingsniveau nodig is. Tegelijkertijd dient het
convenant ter voorbereiding op de Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van toepassing zal zijn. Ook
zal op die datum de nieuwe Wet politiegegevens ter implementatie van de
Richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging in werking treden.
Verzoek is om het convenant te ondertekenen en een uitvoeringsprotocol op te
stellen.
Voorbereiding ondertekening convenant vindt plaats in het DB VRHM van 14
december.
Veiligheidsberaad
1 november 2017
Thema’s Strategische Agenda Veiligheidsberaad
Op 6 oktober heeft het Veiligheidsberaad ingestemd met een nieuwe werkwijze,
conform het advies van de werkgroep onder voorzitterschap van de heer Van
Zanen. Voortaan vindt tweemaal per jaar overleg plaats met de minister van
Justitie en Veiligheid. Daarnaast vergadert het Veiligheidsberaad nog eenmaal
per jaar eigenstandig. De leidraad voor de besprekingen en inspanningen van het
Veiligheidsberaad vormt de nieuw te formuleren Strategische Agenda
Veiligheidsberaad die wordt gevoed vanuit de veiligheidsregio’s. Aan de thema’s
worden bestuurlijke portefeuillehouders gekoppeld. Verzoek aan de
veiligheidsregio’s is om voor 1 februari 2018 thema’s aan te dragen. De thema’s
worden in het Veiligheidsberaad van 26 maart 2018 behandeld.
Vanuit de VD worden thema’s geïnventariseerd en voorgelegd aan het bestuur.

1

3

4

5

6

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Ministerie van Veiligheid en Justitie – Directoraat-Generaal Politie
23 oktober 2017
Voortgang vernieuwing C2000
De oplevering van het nieuwe C2000 en het zorgvuldig testen hiervan vragen
meer tijd. Verwacht wordt dat de migratie zal plaatsvinden na de zomer van 2018.
Tot die tijd wordt gebruik gemaakt van het huidige netwerk. Er worden
maatregelen getroffen om de robuustheid en stabiliteit van het huidige netwerk
voor een langere periode te garanderen.
Ter informatie.
Provincie Zuid-Holland – Afdeling Bestuur
23 oktober 2017
Begroting 2018 en jaarrekening 2016
De begroting 2018 en jaarrekening 2016 zijn ontvangen en beoordeeld. Zij
voldoen aan de criteria voor repressief toezicht. Daarom geldt voor het jaar 2018
het repressieve begrotingstoezicht. Dit houdt in dat de begroting direct uitgevoerd
kan worden.
Ter informatie.
Instituut Fysieke Veiligheid
28 september 2017
Zienswijze jaarplan
Aanbieding van het concept-jaarplan en begroting 2018 van het IFV die conform
de Wet Veiligheidsregio’s voor een zienswijze aan de besturen van de
veiligheidsregio’s wordt voorgelegd.
Ter informatie. De zienswijze heeft voorgelegen in de vergadering van het DB
VRHM van 16 november. Het IFV is geïnformeerd over de uitkomst.
RDOG Hollands Midden
25 september 2017
Jodiumprofylaxe
Informatie over de start van de jodiumprofylaxecampagne van het ministerie van
VWS. Een deel van de regio Hollands Midden valt binnen een straal van 100
kilometer rond de kerncentrales in Borssele en of Doel (België). De gemeenten
Hillegom, Noordwijkerhout en Lisse vallen buiten deze 100 kilometer zone.
Inwoners van deze drie gemeenten ontvangen geen jodiumtabletten.
Medewerkers Openbare orde en veiligheid, Zorg en Communicatie hebben
uitgebreidere informatie ontvangen over de campagne van VWS, waaronder
communicatiemiddelen die door gemeenten kunnen worden gebruikt, en de
woordvoeringslijn binnen de regio Hollands Midden.
Ter informatie. Het onderwerp is besproken in de vergadering van het Dagelijks
Bestuur van 14 september en 16 november.
Ministerie van Veiligheid en Justitie
20 juli 2017
Geweld tegen hulpverleners en informatie-uitwisseling meldkamers
Aandacht wordt gevraagd voor de mogelijkheid van veiligheidsregio’s om namens
hun werknemers aangifte te doen bij geweld tegen hulpverleners. Daarnaast
wordt gelet op het belang van veilige hulpverlening en het verminderen van
geweld tegen overheidsdienaren het belang van pro-actieve informatieuitwisseling
over eventuele gevaarzetting onderstreept. Het convenant ‘gegevensverwerking
meldkamer’ waarin aandacht is voor zowel de noodzaak van
informatieuitwisseling als de privacyaspecten die hiermee gepaard gaan, draagt
hieraan bij.
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7

8

Voorstel

:

Ter informatie. Het convenant heeft voorgelegen in het Algemeen Bestuur
Veiligheidsberaad van 6 oktober en is inmiddels ontvangen. Zie ook eerste
poststuk.

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

Ministerie van Veiligheid en Justitie
19 juli 2017
Voortgang vernieuwing C2000
De oplevering van het nieuwe systeem C2000 en het zorgvuldig testen hiervan
vragen meer tijd dan voorzien. De betekenis en impact van risico’s die mogelijk
van invloed zijn op de vernieuwing van C2000 worden in beeld gebracht. Het
opleidingstraject voor centralisten zal later aanvangen. De migratie naar het
nieuwe C2000 systeem zal niet eerder dan in 2018 plaatsvinden. De minister van
Veiligheid en Justitie heeft de Kamer hierover geïnformeerd.
Ter informatie.

Brief van

:

Datum
:
Onderwerp
:
Korte inhoud :

9

Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

Nationaal coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid – Ministerie van
Veiligheid en Justitie
17 juli 2017
Loon- en prijsbijtelling BDuR 2017
Het kabinet heeft besloten dit jaar de loon- en prijsbijstelling over de doeluitkering
aan de veiligheidsregio’s (BDuR) toe te kennen. Het voor de BDuR beschikbare
budget in 2017 wordt hiermee opgehoogd met € 1.923.000. De VRHM ontvangt
een bedrag van € 73.968.
Ter informatie. Een afschrift van de brief is naar de concerncontroller gegaan.
Veiligheidsregio Zeeland
7 juli 2017
Zorgen over gevolgen predistributie Jodium-Profylaxe
Uiting van zorgen van de Veiligheidsregio Zeeland over de voorbereiding van de
communicatie door het ministerie van Volksgezondheid rondom de start van
predistributie van Jodium-Profylaxe in een groot deel van Nederland.
Ter informatie. De VRHM heeft een uitgaande brief opgesteld waarin ze oproept
om maatregelen rondom de predistributie gezamenlijk met de veiligheidsregio’s
voor te bereiden.

Uitgaande stukken:
1

Aan
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

Voorstel

:
:
:
:

:

Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden
26 oktober 2017
Publiciteit Algemeen Dagblad en FNV over de ambulancezorg
Naar aanleiding van de publiciteit door Algemeen Dagblad en FNV over de
ambulancezorg van 25 oktober is een korte reactie op deze berichten door de
RAV Hollands Midden opgesteld. Hierbij wordt gesproken over
personeelsproblemen, aanrijtijden en topsalarissen in de ambulancesector. De
RAV Hollands Midden erkent en herkent met name de problemen met het krijgen
en behouden van voldoende personeel en de moeite die het kost om de 95%norm te halen. RAV Hollands Midden haalt de norm niet, maar het percentage
(94,4:) voor A1 binnen 15 minuten van de RAV Hollands Midden behoort, volgens
de benchmarkrapportage van AZN, tot de 5 hoogste van Nederland. Voor A2
ritten geldt dat de RAV Hollands Midden ten opzichte van de norm een tweede
positie inneemt.
Ter informatie.
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2

Aan

:

Datum
:
Onderwerp
:
Korte inhoud :

Voorstel

:

Colleges van Burgemeesters en Wethouders van de gemeenten in de regio
Hollands Midden
17 juli 2017
Jodiumprofylaxe
Het voornemen van het ministerie van VWS was om de predistributie van
Jodiumprofylaxe in september 2017 uit te voeren. Omdat er bij de
veiligheidsregio’s en gemeenten nog veel vragen leven over het besluit tot
uitvoering van Jodiumprofylaxe, zijn er in de richting van VWS verschillende
signalen van zorg afgegeven. Voor de RDOG/VRHM ligt de focus qua
voorbereiding op de eventuele nooddistributie (voor als zich daadwerkelijk een
incident voordoet). Hiervoor wordt een plan uitgewerkt.
Ter informatie.
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6.

1. Samenvatting voorstel
Op 6 oktober 2017 heeft een vergadering van het Veiligheidsberaad plaatsgevonden. Op basis van
de agenda zal de voorzitter een mondelinge terugkoppeling geven.

2. Algemeen
Onderwerp:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Vergadering
Veiligheidsberaad 6 oktober
2017
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

Datum:

Veiligheidsbureau
VRHM,
Peter Kessels
7 december 2017

6.

Bijlage(n):

1

H. Lenferink (DB)
H. Meijer (VD)
/

Status:

Informatief

Datum:

/

3. Toelichting
Op 6 oktober jl. heeft een vergadering van het landelijk Veiligheidsberaad / IFV plaats gevonden. Op
basis van de agenda zal de voorzitter een mondelinge terugkoppeling geven in de AB-vergadering.
Het resterende vergaderschema van het Veiligheidsberaad (tevens Algemeen Bestuur IFV) in 2017:
15 december 2017.

4. Bijlagen
1.

Agenda Veiligheidsberaad 6 oktober 2017.

Alle stukken van het Veiligheidsberaad zijn opvraagbaar bij het Veiligheidsbureau:
veiligheidsbureau@veiligheidsbureau.vrhm.nl
De stukken bij agendapunt 3. Uitwerking conclusies en aanbevelingen uit het ‘Onderzoek naar het
functioneren van het Veiligheidsberaad’ zijn vertrouwelijk en niet beschikbaar (ook niet in het bezit
van het Veiligheidsbureau).

Vergadering: Veiligheidsberaad
Datum: 6 oktober 2017, 10.00 - 11.00 uur Besloten deel
11.00 - 13.00 uur
Locatie: Veenendaal, Hotel van der Valk, Bastion 73

Onderwerp
1

Opening en mededelingen
- vaststelling agenda

2

Vaststelling verslag 2 juni 2017

Mondeling/bijlage

Bijlage

Besluitvormend – Besloten deel
3

Uitwerking conclusies en aanbevelingen uit het rapport
“Onderzoek naar het functioneren van het
Veiligheidsberaad”

Oplegnotitie
Bijlage

Advies werkgroep Veiligheidsberaad

Toelichting door Jan van Zanen,
voorzitter werkgroep

Besluitvormend
4

Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)

Oplegnotitie
Bijlage

- Standpunt veiligheidsregio’s m.b.t. multi-intake
- Portefeuillehouder LMO
5

Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s
2014 - 2016

Oplegnotitie
Bijlagen

- Eindrapportages 6 projecten
- Uitvoeringsprogramma’s
6

Landelijk convenant Gegevensverwerking meldkamers

Oplegnotitie
Bijlage

Informerend
7

Stroomstoring Amsterdam en omstreken (112)

Informatienotitie
Bijlage

8

Stand van zaken Onderzoek Brandweerstatistiek en
Beleving brandweerpersoneel

Informatienotitie

9

Nieuws en actualiteiten

Informatienotitie

10

Ingekomen en verzonden stukken

Bijlage

1/1

A.1

1. Samenvatting voorstel
In deze beslisnotitie informeren wij u over het beleidsplan over de periode 2017 - van de
Gemeenschappelijke Meldkamer Den Haag.
Door de GMK is een beleidsplan opgesteld voor de periode 2017 – 2020. Hierin zijn de diverse
voornemens, aandachts- en actiepunten voor de komende jaren opgenomen.
De verwachting is dat na deze beleidsperiode de GMK onderdeel wordt van de Landelijke Meldkamer
Organisatie (LMO). Zodra voor de uitvoering extra financiële middelen nodig zijn wordt een verzoek
daartoe separaat aangeboden.
Het beleidsplan is door de ASG (ambtelijke stuurgroep meldkamer) aangeboden aan de BSG
(Bestuurlijke stuurgroep meldkamer) die het beleidsplan heeft vastgesteld en dat vervolgens ter
definitieve vaststelling aanbiedt aan het dagelijks bestuur veiligheidsregio.

2. Algemeen
Onderwerp:

Beleidsplan GMK Den Haag
2017 - 2020

Opgesteld door:

Afgestemd met:

Veiligheidsregio
Hollands Midden
Hans Baardscheer
- ASG
- BSG
7 december 2017

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

A.1

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

L. Spies (DB)
H. Zuidijk (VD)
-

Status:

Besluitvormend

Datum:

-

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
het beleidsplan GMK Den Haag 2017 – 2020 vast te stellen.

4. Toelichting op het besluit
In de oorspronkelijke planning van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) was overdracht van
de meldkamer naar de LMO per 1 januari 2017 voorzien. Na een heroriëntatie op het proces heeft de
minister besloten de overgang naar de LMO uit te stellen en meer te faseren. Vooralsnog is de
overdracht naar de LMO niet voor 1 januari 2021 te verwachten.
Voor de leiding van de GMK reden om, nu de verantwoordelijkheid voor de GMK nog een aantal jaar
blijft bij de besturen van de VRH en de VRHM, de noodzakelijke ontwikkelingen en verbeteringen
voor de komende jaren in beeld te brengen en planmatig aan te pakken.

Het beleidsplan geeft een goed beeld van de ontwikkelingen en de voortgang die door de GMK hierin
wordt gemaakt.

5. Kader
N.v.t.

6. Consequenties
Geen

7. Aandachtspunten / risico’s
Geen

8. Implementatie en communicatie
N.v.t.

9. Bijlagen
Beleidsplan GMK Den Haag 2017 - 2020

10. Historie besluitvorming
In eerdere vergaderingen van het DB en AB is aan de directeur van de GMK gevraagd om inzicht te
geven in de effecten van het uitstel van de overgang van de GMK naar de LMO.
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1.

Inleiding

In mei 2014 is de GMK Hollands Midden van Leiden naar gebouw De Yp in Den Haag
verhuisd. De GMK Haaglanden was toen al een jaar operationeel in De Yp. Door de
verhuizing is met de GMK Haaglanden de GMK Den Haag gevormd. De GMK Den
Haag is daarmee een samenwerkingsverband geworden tussen de eenheid Den
Haag van de nationale politie, de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden
en de RAV’s Haaglanden en Hollands Midden. De RAV Haaglanden neemt via de
veiligheidsregio Haaglanden deel aan de samenwerking, de RAV Hollands Midden
kent een zelfstandige vertegenwoordiging in de GMK. Vermeldenswaard is daarbij
dat de veiligheidsregio Haaglanden mede-eigenaar is van de meldkamer (eigen
mensen en middelen) en dat de veiligheidsregio Hollands Midden de meldkamer
heeft uitbesteed aan de politie, waarbij de RAV Hollands Midden een groot deel van
het personeel in eigen dienst heeft. Doel van de samenwerking is te komen tot een
gemeenschappelijke meldkamer die efficiënt en effectief de deelnemende
hulpdiensten ondersteunt en daarmee zorgt voor adequate hulpverlening aan de
burger. De bundeling van krachten leidt niet alleen tot efficiëntie, maar vooral ook
tot grotere mate van effectiviteit en kwaliteit van de geleverde prestaties. De
partners zijn positief over de huidige samenwerking en bereikte resultaten en
verbinden zich met dit beleidsplan aan de gezamenlijke ambities voor de toekomst.
De bestuurlijke verantwoording over beleid en ingezette middelen vindt plaats via
de reguliere lijnen (veiligheidsregio’s, RAV’s en politie). De samenvoeging ligt in de
lijn van het op 16 oktober 2013 gesloten Transitieakkoord meldkamer van de
toekomst.
In mei 2014 was het vooruitzicht dat het beheer van de meldkamers in Nederland
rond 1 januari 2017 zou overgaan naar de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO).
Beleid, ontwikkelingen en operatie waren allen gericht op de voorbereidingen voor
die overgang.
De Gatewayreview LMO van eind 2015 heeft geleid tot een aanpassing van de route
naar de LMO. Eén van de consequenties is dat de huidige partijen nog tot minimaal
2020 verantwoordelijk zijn voor het in stand houden van de meldkamers.
Voor de directies en besturen die de verantwoordelijkheid dragen voor de GMK Den
Haag is het van belang tot aan de beoogde overgang na 2020 de richting te kunnen
bepalen voor hun meldkamer, de continuïteit te bewaken en ruimte te laten voor
verbeteringen in de dienstverlening. Het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 GMK
Den Haag moet dit mogelijk maken. De kwartiermaker LMO van de GMK Den Haag is
de liaison naar de LMO en zorgt ervoor dat het beleid aansluit bij de ontwikkelingen
van de LMO.
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Dit meerjarenbeleidsplan schetst voor de jaren 2017-2020 welke prioriteiten
bestuur en management van de GMK stellen in het beheer en de ontwikkeling van de
GMK. Het meerjarenbeleidsplan is voor de GMK Den Haag tevens het
“samenvoegingsplan” dat de LMO hanteert voor de meldkamers. In dit beleidsplan
worden de volgende onderwerpen onderscheiden:
• Going concern: alle activiteiten en middelen die nodig zijn om het primair
proces en beheer van de GMK adequaat uit te voeren;
• Samenwerking: alle activiteiten en middelen die nodig zijn om de
samenwerking in de GMK mogelijk te maken en te versterken in het adagium:
werken als één GMK;
• Overgang naar de LMO: alle activiteiten en middelen die noodzakelijk zijn om
de overgang naar de LMO te realiseren.
De partners in de GMK Den Haag hebben met elkaar de ambitie de GMK Den Haag
als koploper te blijven positioneren. De huidige techniek, organisatie, medewerkers
en processen zijn kwalitatief hoogwaardig en dienen dat ook te blijven. Om deze
positie te houden is het van belang aansluiting te zoeken bij nationale (maar ook
internationale) ontwikkelingen. Enerzijds zal de komende jaren sprake zijn van
technische innovaties (denk aan het nieuwe melden, gebruik van social media, e.d.),
anderzijds zullen ook werkwijzen ingrijpend veranderen (pilot 112 en multi-intake).
Ten slotte zal de functie van informatievoorziening op de GMK zowel technisch als
in termen van werkwijzen een steeds belangrijker positie innemen. Dergelijke
innovaties dienen hun plaats te krijgen tussen de speerpunten (going concern,
versterken samenwerking en overgang naar de LMO). In voorliggend
meerjarenbeleidsplan is dan ook op diverse plekken ruimte gemaakt voor
innovaties. De structurele financiële consequenties van deze innovaties zijn
vooralsnog beperkt. Deze zijn wel inzichtelijk gemaakt zodat daar separate
besluitvorming over mogelijk is. De opdracht aan het management van de GMK is
enerzijds zoveel mogelijk efficiencywinst te boeken en anderzijds deze zoveel
mogelijk aan te wenden om de kwaliteit van de meldkamer te verbeteren. De
komende jaren zullen management en medewerkers van de GMK voorstellen voor
innovaties ontwikkelen en voorleggen ter besluitvorming, zodat de GMK Den Haag
zijn vooruitstrevende positie kan behouden en versterken.
Het beleidsplan bevat de volgende onderdelen:
1. Achtergrond GMK Den Haag
2. Organisatie GMK Den Haag
3. Prioriteiten 2017-2020
4. Gemeenschappelijke formatie
5. Meerjarenbegroting 2017-2020
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2.

Achtergrond GMK

Het verzorgingsgebied van de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden en
de eenheid Den Haag van de nationale politie beslaat 1213 km², kent 32 gemeenten
met ruim 840.000 woningen en heeft ruim 1,8 miljoen inwoners. De regio kent
zowel stedelijk als landelijk gebied. In de grotere steden is sprake van een hoge
mate van bevolkingsdichtheid, verkeersintensiteit en culturele diversiteit. In
sommige wijken zijn zelfs 180 verschillende etnische groepen te onderscheiden. De
kleinere, veelal groene, gemeenten in het landelijk gebied omvatten een
omvangrijke sector zakelijke dienstverlening, toerisme en veel (glas)tuinbouw.
De diverse gemeenten in de regio hebben unieke kenmerken die bijzondere
aandacht vragen. Zo zijn de gemeenten Leiden en Delft typische studentensteden,
hebben diverse gemeenten toeristische trekpleisters en trekken badplaatsen als
Katwijk, Noordwijk en Scheveningen in de zomer veel publiek.
De grootste stad Den Haag is te typeren als hofstad, regeringsstad, diplomatiek
centrum en vestigingsplaats van toonaangevende internationale instellingen.
Tevens vinden in Den Haag regelmatig grote evenementen en demonstraties plaats.
De regio’s Haaglanden en Hollands Midden worden gekenmerkt door een hoog
risicoprofiel. De combinatie van het grote aantal en de diverse samenstelling van de
inwoners, de mate van verstedelijking, de infrastructuur, economische en politieke
functie en de omvang van het gebied zorgen voor een groot en complex werkaanbod
voor de GMK Den Haag. Dit geldt zowel voor de politie, als de brandweer als de
ambulance. Het risicoprofiel van de regio’s leidt ook tot de behoefte aan snelle
mono- en multidisciplinaire opschaling. Dit betekent dat de medewerkers en de
werkwijzen in het primair proces daarop moeten zijn toegerust. Incidenten die in
veel regio’s relatief “klein en eenvoudig” blijven, kunnen in de regio’s Haaglanden en
Hollands Midden snel uitgroeien tot groot en complex.
De organisatie, medewerkers, infrastructuur en werkwijzen van de GMK Den Haag
zijn geënt op het risicoprofiel van beide regio’s. Er worden hoge eisen gesteld aan
techniek, opleiding en oefening van medewerkers, management en organisatie. Of
het nu gaat om de reguliere meldkamerfunctie (beantwoorden van meldingen en
zorgdragen voor adequate inzet), of taken op het gebied van regie, coördinatie en
zorgverlening, de GMK Den Haag staat voor haar taken gesteld.
De prioriteiten die u aantreft in dit beleidsplan hebben tot doel de huidige
kwalitatief hoogwaardige ondersteuning aan de kolommen en zorg aan de burger
steeds verder te verbeteren.
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3.

Organisatie GMK Den Haag

In de GMK Den Haag is sprake van een veelheid aan betrokken organisaties en dit
maakt het meldkamerdomein tot een complexe omgeving. Hieronder staat
beschreven hoe de aansturing in het meldkamerdomein plaatsvindt, welke rollen we
onderscheiden, hoe verantwoordelijkhedenzijn verdeeld en wie de actoren in dit
gebied zijn.
Beheer en functionele aansturing in één hand: Directeur meldkamer
De politie vervult voor beide veiligheidsregio’s de functie van directeur meldkamer
in en deze is operationeel neergelegd bij het sectorhoofd DROC. Het sectorhoofd is
daarmee verantwoordelijk voor het beheer van de meldkamer en voor de
functionele (eenhoofdige) aansturing van de meldkamer.
Organisatie van de aansturing
Bij de organisatie van de aansturing van het primair proces maken we onderscheid
tussen de hiërarchische lijn en de functionele aansturing. De hiërarchische lijnen
blijven in tact, die veranderen pas als er sprake is van een overgang naar de LMO.
Dit betekent voor dit moment dat coördinatoren, teamchefs, hoofden en managers
uit hoofde van hun functie in positie zijn.
Functioneel is de organisatie als volgt:
- Bestuurlijke Stuurgroep GMK Den Haag (BSG)
- Ambtelijke Stuurgroep GMK Den Haag (ASG)
- Multidisciplinair Management Overleg (MMO)
- Operationeel Management Team (OMT)
- Multidisciplinair Coördinatorenoverleg (MCO)
Naast deze vergadervormen, ieder met hun eigen verantwoordelijkheid in de
aansturing, is er een Beheer Meldkamerdomein (BMKD) en een Kerngroep.
Onderstaand worden alle hierboven genoemde onderdelen toegelicht.
Bestuurlijke Stuurgroep GMK Den Haag (BSG)
De BSG bestaat uit afgevaardigden van de besturen van de veiligheidsregio’s
Haaglanden en Hollands Midden. Daarnaast zijn afgevaardigden van de
veiligheidsdirecties van de veiligheidsregio’s en de politie bij de vergaderingen
aanwezig.
De BSG is het voorportaal voor het DB en AB van de veiligheidsregio’s en de RDOG
Hollands Midden.
De BSG vergadert eens in het kwartaal.
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Ambtelijke Stuurgroep GMK Den Haag (ASG)
De ambtelijke stuurgroep bestaat uit afgevaardigden van de veiligheidsdirecties van
de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden en de politie. De ambtelijke
stuurgroep is de koppeling van de twee veiligheidsregio’s op het hoogste ambtelijke
niveau en tevens een belangrijk ambtelijk voorportaal voor de BSG.
De ambtelijke stuurgroep vergadert eens in het kwartaal.
Kerngroep GMK Den Haag
De kerngroep bereidt met de algemeen manager GMK en de regionaal
kwartiermaker LMO de overleggen van de stuurgroepen voor. De focus ligt daarbij
op vraagstukken die niet in eerste aanleg door het MMO worden opgepakt.
Voorbeelden van onderwerpen zijn onder andere de financiën van de meldkamer,
bestuurlijke vraagstukken en vraagstukken die een relatie met de rechtspositie of
medezeggenschap hebben (dan treden leden van de ambtelijke
stuurgroep op als WOR-bestuurder). De kerngroep is geen extra besluitvormende
managementlaag; de leden kunnen uit hoofde van hun reguliere functie
vanzelfsprekend wel besluiten nemen. De leden zijn naast de lokaal kwartiermaker
LMO en het sectorhoofd DROC vertegenwoordigers van de veiligheidsdirecties
Haaglanden en Hollands Midden en de RAV Hollands Midden.
Multidisciplinair Management Overleg (MMO)
Het MMO is een tactisch / operationeel overleg en richt zich op de operatiën en het
beheer in de meldkamer. Aan het overleg nemen de operationeel leidinggevenden
van de drie kolommen, de algemeen manager GMK, de Regionaal kwartiermaker
LMO, en de teamleider BMKD deel. De directeur GMK, die verantwoordelijk is voor
het beheer en het sturen op meldkamerprocessen van beide meldkamers, heeft het
sectorhoofd DROC in de rol van manager GMK aangewezen, die deze sturing en
beheerstaak uitvoert. Het MMO heeft de verantwoordelijkheid om de operatiën en
het beheer op de GMK functioneel aan te sturen. De leden voeren tweewekelijks
overleg met elkaar.
Operationeel Management Team (OMT)
Het OMT bespreekt operationele zaken en bereidt onderwerpen voor die ter
besluitvorming worden voorgelegd aan het MMO. Aan het overleg nemen de
operationeel leidinggevenden van de drie kolommen en de teamleider BMKD deel.
Multidisciplinair Coördinatoren overleg (MCO)
In het MCO komen diverse onderwerpen aan de orde die de kolommen
gemeenschappelijk raken. Het kan daarbij gaan om rooster- en bezettingsproblematiek, (technische) calamiteiten, ongewenst gedrag op de werkvloer etc.
Het MCO bestaat uit (een afvaardiging van) alle coördinatoren.
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BMKD
De afdeling Beheer Meldkamerdomein (BMKD) draagt zorg voor de ICTbeheerstaken binnen het meldkamerdomein. BMKD is samengesteld uit technisch
specialisten uit de drie kolommen en wordt functioneel aangestuurd door het
afdelingshoofd. De algemeen manager GMK is verantwoordelijk voor het beheer en
voert wekelijks afstemmingsoverleg met het afdelingshoofd.
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4.

Prioriteiten 2017-2020

In dit hoofdstuk van het beleidsplan zijn de mono- en multidisciplinaire prioriteiten
voor de komende jaren samengevat. Het accent ligt in eerste instantie op
de going concern en de verbetering daarvan. In tweede instantie richt het MMO zich
op nieuwe initiatieven en ontwikkelingen die bijdragen aan de kwaliteit van de
meldkamer en betere dienstverlening aan de burger. Tenslotte worden activiteiten
verricht met het oog op de aansluiting van de GMK Den Haag op de LMO.
De prioriteiten zijn geclusterd naar de volgende thema’s:
1. Eenduidigheid processen GMK
2. (Operationele) aansturing
3. Prestatie-indicatoren
4. Bedrijfsvoering
5. Financiën
6. Techniek
7. Innovatie
8. LMO
9. Medezeggenschap
10. Ontwikkelingen MKA
11. Ontwikkelingen MKB
12. Ontwikkelingen MKP
Hieronder staat beschreven welke prioriteiten per thema zijn geadresseerd en
wanneer deze naar verwachting gerealiseerd zijn.
Als bijlage is een overzicht opgenomen waarin de prioriteiten gekoppeld zijn aan
een planning. Aangezien sommige prioriteiten nog in termen van activiteiten
moeten worden uitgewerkt, is ervoor gekozen de planning op kwartaalbasis te
maken. In het overzicht is een eerste inschatting gemaakt van de kosten en
tijdsbesteding van de diverse activiteiten. In de begroting is aangegeven of en welke
incidentele en structurele middelen additioneel noodzakelijk zijn om de prioriteiten
te realiseren. In het overzicht is verder een onderscheid gemaakt tussen mono- en
multidisciplinaire activiteiten. De monodisciplinaire activiteiten worden
vanzelfsprekend vanuit de kolommen georganiseerd en bekostigd. Ter toelichting is
nog opgenomen welke prioriteiten in 2016 zijn gerealiseerd.
1. Eenduidigheid processen GMK
Fallback en uitwijk
Voor de continuïteit van de primaire processen op de meldkamer zijn twee sets aan
maatregelen georganiseerd: fallback en uitwijk. De fallback betreft alle maatregelen
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die zijn getroffen om door te kunnen werken als de belangrijkste ICT-voorzieningen
op de meldkamer uitvallen. De uitwijk betreft alle maatregelen die zijn getroffen om
door te kunnen werken als de locatie op De Yp onbruikbaar is geworden. De fallback
functioneert naar het oordeel van de GMK afdoende. Met de komst van een
vernieuwd C2000 in 2017 moet nog wel worden vastgesteld of de fallback zoals
ingericht op De Yp nog voldoende functioneert. Deze check vindt eind 2017 plaats in
combinatie met de uitrol van het vernieuwde C2000.
De uitwijk voor de GMK Den Haag is georganiseerd in Rotterdam. De voorzieningen
voor de uitwijk zijn gebaseerd op het programma van eisen dat destijds door de
veiligheidsregio Haaglanden en het politiekorps Haaglanden is opgesteld. De uitwijk
van de meldkamer Hollands Midden was voor de samenvoeging georganiseerd in de
meldkamer van Haaglanden. Bij het huidige voorzieningenniveau in Rotterdam is
geen rekening gehouden met de uitbreiding van de GMK met Hollands Midden.
Daarnaast zijn er inmiddels nieuwe wensen ten aanzien van het
voorzieningenniveau voor de uitwijk. In het landelijke project Continuïteit van de
LMO worden voorstellen ontwikkeld voor de uitwijk. Het management van de GMK
Den Haag zal erop toezien dat de toekomstige uitwijk voldoet aan de eisen van de
GMK Den Haag. Inmiddels is de bestuurlijke stuurgroep GMK Den Haag
geïnformeerd over de huidige situatie. In 2017 brengt het management van de GMK
een notitie in de bestuurlijke stuurgroep om de huidige situatie ook bestuurlijk te
bekrachtigen.
Multi-overloop
De GMK Den Haag regelt de overloop van meldingen binnen en tussen de kolommen.
Dit proces is door het management geëvalueerd en afdoende bevonden.
Afgesproken is om dit proces onder te brengen in een nog op te stellen
kwaliteitssysteem (handboek) en voor zover mogelijk te koppelen aan de pilot
multi-intake.
Kwaliteitshandboek
Het management van de GMK vindt het wenselijk een kwaliteitshandboek te
ontwikkelen dat de bewaking van de kwaliteit van de multidisciplinaire processen
regelt. Het management gebruikt de huidige methode en certificering van de
afdeling BMKD als uitgangspunt en zal hier stapsgewijs processen en procedures in
onderbrengen. Voorbeelden hiervan zijn processen als multi-overloop, opschaling
en (op termijn) multi-intake. Het kwaliteitshandboek wordt ontsloten in een
systeem dat voor alle meldkamermedewerkers is te gebruiken.
Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen (OTO)
Om de multidisciplinaire processen goed te kunnen uitvoeren is het wenselijk de
medewerkers op te leiden, te trainen en te oefenen. Het gaat daarbij vooral om de
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multi-overloop en opschalingsprocessen. Hierin wordt ook aandacht besteed aan de
gevolgen van de aanpak CTER (Contra Terrorisme Extremisme en Radicalisering;
ook wel terrorismegevolgbestrijding) voor de GMK. De activiteiten die het
management hiervoor gaat uitvoeren worden onderdeel van het
kwaliteitshandboek.
CTER
De inrichting en afstemming van werkprocessen rondom CTER is in volle gang. De
kolommen betrekken daar hun deel van de meldkamer bij en ook de kolommen
binnen de GMK richten zo nodig nieuwe processen in en stemmen processen
onderling af. De (afgestemde) multidisciplinaire processen en procedures worden
opgenomen in het kwaliteitshandboek en in het multidisciplinair OTO.
Samenwerking/cultuur
Het management van de GMK stelt vast dat de kolommen binnen de GMK inmiddels
goed samenwonen en –werken. Toch ervaren medewerkers en leidinggevenden een
behoefte aan verbetering van de onderlinge samenwerking. Dat is vooral van belang
voor het goed uitvoeren van de multidisciplinaire processen en het werkklimaat op
de GMK. Oog voor de verschillende belangen van de kolommen en de partners is
daarbij cruciaal voor de samenwerking. Het management van de GMK organiseert
ieder jaar activiteiten om de onderlinge samenwerking verder te verbeteren en te
borgen.
2. (Operationele) aansturing
Operationele informatiedeling
In de operatiën gebruiken de kolommen in toenemende mate realtime informatie.
De politie heeft daartoe het RTIC (Realtime Intelligence Center) ingericht. De
kolommen achten het van belang dat zij zowel over meer monodisciplinaire
informatie beschikken (denk aan de ontwikkeling van het operationeel centrum
voor de brandweer), maar ook dat zij deze informatie waar nodig kunnen delen.
Het delen van operationele informatie is nog niet (voldoende) geformaliseerd.
Vanzelfsprekend delen de kolommen in hun operatiën informatie, maar een
duidelijke set aan afspraken over deze informatiedeling ontbreekt. De wetgeving
inzake privacy is daarover strict. Landelijk is een convenant voor informatiedeling
in ontwikkeling. Naar verwachting wordt dit 2017 opgeleverd en op landelijk niveau
ondertekend.
Calamiteiten-coördinator (Caco)
In de wet veiligheidsregio’s is geregeld dat ten behoeve van de coördinatie ten tijde
van opschaling de functie van Calamiteiten-coördinator wordt ingevuld. De wijze
waarop deze functie wordt ingericht is vrijgelaten aan de regio’s. In de GMK Den
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Haag wordt de functie ingevuld als een rol; functionarissen zijn naast hun reguliere
functie extra opgeleid om de Caco-rol uit te voeren. In 2016 is gebleken dat de
kolommen niet over voldoende opgeleide functionarissen beschikken om het
rooster 24-7 in te vullen. Inmiddels zijn en worden functionarissen opgeleid om het
rooster dekkend te krijgen. De verwachting is dat eind 2017 alle benodigde
functionarissen zijn opgeleid. Ondertussen is landelijk een discussie gestart over de
vraag of landelijke harmonisatie van de uitvoering en bekostiging van de Caco
wenselijk en mogelijk is. Deze discussie raakt ook de GMK Den Haag omdat in het
budget en de formatie van de RAV’s en politie nu onvoldoende rekening is gehouden
met de Caco. De huidige afspraken – waarin alle betrokken partners hebben
aangegeven hun aandeel te leveren in de benodigde formatie - hebben derhalve een
wankele basis in de uitvoering en dienen, al dan niet gesteund door landelijk beleid,
verstevigd te worden. De planning is om dat in 2017 te organiseren.
3. Prestatie-indicatoren
Het management van de GMK werkt in opdracht van de bestuurlijke stuurgroep aan
de ontwikkeling van een set prestatie-indicatoren die het bestuur inzicht geven in
de belangrijkste prestaties en ontwikkelingen van de GMK. Deze set is een afgeleide
van de set aan prestatie-indicatoren die ontwikkeld wordt om de operationele
aansturing van de GMK te versterken. De ontwikkeling van beide sets is complex: de
kolommen beschikken al geruime tijd over eigen sets aan indicatoren waarover
separaat wordt gerapporteerd. De sets zijn niet identiek. Zij kennen verschillende
aggregatie- en abstractieniveaus, wat de ontwikkeling van een gemeenschappelijke
set voor de GMK bemoeilijkt. Voor het tot stand brengen hiervan is de expertise van
een datamanager noodzakelijk. Gepland is om in het tweede kwartaal van 2017 een
set voor het bestuur en het management van de GMK gereed te hebben.
4. Bedrijfsvoering
Arbeidsomstandigheden (Arbo) en Bedrijfshulpverlening (BHV)
Het management van de GMK heeft de taak om diverse taken op het terrein van
Arbo en BHV te organiseren. Dit takenpakket is nog niet structureel ingebed in de
GMK Den Haag. Het management draagt er zorg voor dat deze taken in 2017 zijn
ingebed in de GMK.
Organisatie beleidscapaciteit
Het management van de GMK heeft behoefte aan beleidscapaciteit om uitvoering te
geven aan onderdelen van dit beleidsplan. Binnen de formatie van de GMK is geen
specifieke multidisciplinaire beleidscapaciteit beschikbaar. De politie levert 1 fte
beleidsondersteuning om niet. Deze formatie is niet voldoende voor het uitvoeren
van de prioriteiten in het beleidsplan. De kolommen hebben zich naar elkaar
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verplicht om uit hun eigen formatie beleidscapaciteit vrij te maken. Naar schatting is
de aanvulling van ongeveer 1 fte noodzakelijk; deze zal in het derde kwartaal van
2017 structureel beschikbaar worden gesteld.
Datamanagement
Binnen en buiten de GMK is steeds meer behoefte aan (sturings)informatie
van/over de meldkamer. De te ontwikkelen prestatie-indicatoren zijn daarvan een
goed voorbeeld. Het management van de GMK heeft geconstateerd dat daarin
binnen de huidige formatie en bezetting noch kwantitatief noch kwalitatief is
voorzien. De behoefte aan kwalitatief hoogwaardige (multi- en monodisciplinaire)
informatie en duiding daarvan is dermate groot dat daarvoor 1 fte aan de formatie
(en derhalve aan de begroting) dient te worden toegevoegd.
5. Financiën
Meerjarenbegroting
Nadat in 2016 de kosten(structuur) van de GMK Den Haag inzichtelijk zijn gemaakt,
wordt in 2017 een meerjarenbegroting opgesteld. Deze is onderdeel van dit
meerjarenbeleidsplan. De meerjarenbegroting behelst een prognose van de kosten
(en baten) van de GMK, de verdeling daarvan volgens een vastgestelde
verdeelsleutel en een overzicht van (vervangings)investeringen. De
meerjarenbegroting is in het tweede kwartaal van 2017 gereed.
Als bijlage is toegevoegd het meerjarenoverzicht voor de vervangingsinvesteringen.
De dekking van deze vervangingsinvesteringen is opgenomen in de
meerjarenbegroting.

Financieel beheer
Naast de meerjarenbegroting dienen afspraken te worden gemaakt over het
financieel beheer van de GMK. Zo dient een planning en control cyclus te worden
ingericht die is afgestemd op de cycli van de kolommen. Verder dienen binnen de
GMK afspraken te worden gemaakt en/of vastgelegd over het financieel beheer;
welke functionarissen daarbij zijn betrokken, met welke taken en met welk
mandaat. Complicatie daarbij zijn de verschillende werkwijzen, afspraken en
organisatie-inrichtingen van de kolommen (denk aan Nationale Politie, lumpsum
Hollands Midden, positie RAV’s, gemeenschappelijk eigendom politie/VRH). De
inrichting van het financieel beheer is noodzakelijk om de (financiële) sturing van
de GMK te versterken en gereed te maken voor overdracht aan de LMO (op
termijn). De inrichting voor het financieel beheer voor de GMK Den Haag is eind
2017 gereed.
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6. Techniek
Vernieuwing C2000
Voor 2018 staat de vernieuwing van het netwerk van C2000 voor de GMK Den Haag
gepland. Dit is een groot project met een grote investering in capaciteit van de
medewerkers en leidinggevenden op de GMK. De ICT-kosten voor de GMK zijn
landelijk gefinancierd.
Reguliere vervanging ICT
Nadat in 2015 en 2016 de technische stabiliteit van de GMK op niveau is gebracht,
staan er vooralsnog alleen reguliere vervangingen van ICT in de planning voor de
beleidsperiode 2017-2020. De financiële consequenties van deze vervangingen zijn
opgenomen in de meerjarenbegroting voor deze periode. Vanzelfsprekend wordt bij
de reguliere vervanging steeds bezien of verbetering van functionaliteiten en/of
efficiëntie mogelijk is. De begroting is kaderstellend voor deze
vervangingsinvesteringen.
Architectuur en inrichting
In deze beleidsperiode staat in de GMK Den Haag geen investering in inrichting en
architectuur in de planning. De vervanging van meldtafels staat voor 2022 gepland.
Met het oog op deze vervanging volgt het management van de GMK nauwlettend de
landelijke ontwikkelingen ten aanzien van inrichting van meldkamers. De bedoeling
is te anticiperen op de landelijke IV/ICT van de LMO. Indien mogelijk en
noodzakelijk participeert de GMK Den Haag in landelijke werkgroepen.
Gesignaleerde knelpunten zet het management op de landelijke agenda.

7. Innovatie
Het nieuwe melden/opvolging hulpvragen
In het domein van de GMK doen zich veel nieuwe ontwikkelingen voor. Vaak zijn
deze technisch gedreven. Denk daarbij aan het gebruik van internet, sociale media,
internet of things, etc. Deze ontwikkelingen bieden kansen voor het verbeteren van
de processen op de GMK, mogelijk zelfs leiden ze tot een geheel nieuw perspectief
op de functie van de GMK. Het management van de GMK creëert in de prioriteiten en
de middelen graag ruimte voor het aanhaken op landelijke ontwikkelingen en het
uitvoeren van experimenten en pilots op dit vlak. Soms zijn deze experimenten
monodisciplinair (Burger Alert Real Time [BART] bij de politie), maar soms ook
multidisciplinair (Het nieuwe melden; LMO). De komende jaren zullen dergelijke
innovaties worden ingebed in de beleidsprioriteiten. In de meerjarenbegroting is
een structurele stelpost van 100.000 euro opgenomen om multidisciplinaire pilots
mogelijk te maken.
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Innovatie-agenda
Om bovenstaande en andere innovaties voor de GMK goed in beeld te krijgen en van
voorstellen te voorzien is voor 2017 incidenteel 25.000 euro wenselijk. Het
opstellen van een dergelijke innovatie-agenda vraagt daarnaast tijd en capaciteit
van medewerkers en leidinggevenden. De incidentele middelen zullen worden
aangewend om het proces te faciliteren.
Doorontwikkeling 112
Landelijk wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van 112. Wat deze ontwikkeling
exact inhoudt is nog niet bekend. Het management van de GMK Den Haag zou in
2018 graag in aanmerking komen voor een pilot. Zo kan de huidige koppositie in
termen van innovatie en ontwikkeling behouden blijven. De kosten van een
dergelijke pilot worden landelijk gedragen. De benodigde capaciteit zal binnen de
prioriteiten voor 2018 moeten worden vrijgemaakt.
Doorontwikkeling GEO/GIS
Het gebruik en de toepassing van geavanceerd kaartmateriaal voor de meldkamer
ontwikkelen zich in hoog tempo. Het management van de GMK Den Haag zou graag,
al dan niet in samenwerking met andere meldkamers, onderzoeken welke
mogelijkheden deze ontwikkelingen bieden voor het meldkamerdomein. Voor de
wijze waarop een dergelijk onderzoek moet worden vormgegeven en bekostigd,
doet het management in 2017 een voorstel. Indien het voorstel akkoord wordt
bevonden, kan het onderzoek in de eerste helft van 2018 worden uitgevoerd. De
benodigde middelen maken onderdeel uit van de stelpost die in de
meerjarenbegroting is opgenomen.
8. LMO
Pilot Multi-intake
De LMO heeft inmiddels de eerste fase van de pilot voor multi-intake uitgevoerd. De
GMK Den Haag is één van de locaties die beschikbaar is voor de verdere uitwerking
en implementatie van multi-intake. Het management van de GMK verwacht dat de
uitvoering van activiteiten in dit kader in ieder geval in 2018 mogelijk is. De
eventueel benodigde financiering en het voorzien in randvoorwaarden voor
dergelijke activiteiten zijn belegd bij de LMO. Indien de GMK Den Haag bij het
uitblijven van voorstellen vanuit de LMO zelfstandig een pilot-multi-intake wil
uitvoeren, dan dienen daar separaat middelen voor te worden vrijgemaakt.
Aansluiting beheer LMO
In deze beleidsperiode werkt het management aan voorstellen voor de aansluiting
op de LMO. Deze is gepland voor 2021. Er is een inventarisatie opgesteld ten
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aanzien van de ICT-voorzieningen van de GMK Den Haag (aansluitplan ICT). De
wijze waarop deze voorzieningen in beheer zouden kunnen komen van de LMO
en/of het Politie Diensten Centrum (PDC) van de politie is nog niet uitgewerkt. Het
management van de GMK verwacht dat deze voorstellen in de jaren 2018 en 2019 in
afstemming met de LMO worden ontwikkeld. De GMK Den Haag staat op het
standpunt dat de daarvoor noodzakelijke middelen worden bekostigd door de LMO.

9. Medezeggenschap
In 2014 is bij de voorbereiding van de samenvoeging verkend of en in welke mate
onder bestuurders en medezeggenschap van de diverse partners in de GMK
draagvlak bestond om te komen tot een Bijzondere Ondernemingsraad (BOR). Met
het oog op de overdracht naar de LMO – toen gepland voor 1-1-2017 – en de
toenmalige gedachten over een landelijke BOR is in goed onderling overleg besloten
geen BOR te vormen voor de GMK Den Haag. Nu de overdracht naar de LMO op zijn
vroegst in 2020 plaatsvindt, zal onderzocht worden of een BOR moet worden
ingericht. Daartoe zullen bestuurders en huidige medezeggenschap de kaders
verkennen en zo nodig komen tot besluitvorming over en inrichting van een BOR.
10. Ontwikkelingen Meldkamer Ambulancezorg
Voor de meldkamer ambulancezorg (MKA) zijn vooral de gevolgen van en
mogelijkheden uit de nieuwe wet Ambulancezorg (2020) van belang. Op dit moment
is bij de MKA Haaglanden de combinatie met de HAP/SMASH (Huisartsenpost en
spoedeisende hulp van huisartsen) in ontwikkeling. Deze mogelijkheden worden
verkend in het licht van de ontwikkeling naar een zorgmeldkamer. De precieze
uitwerking is nog niet bekend, wel is duidelijk dat deze impact zal hebben op de
GMK. Zodra deze onderwerpen wijzigingen met zich meebrengen ten aanzien van de
techniek, leggen ze ook beslag op de capaciteit van het beheer (BMKD).
De RAV Hollands Midden stelt in 2017 een nieuw beleidsplan vast. De gevolgen van
dit beleidsplan voor de MKA zijn nog niet bekend.
11. Ontwikkelingen Meldkamer Brandweer
Binnen de meldkamer brandweer (MKB) wordt de komende jaren een aantal
veranderingen doorgevoerd die stevige impact hebben op de werkwijzen van de
meldkamer. Het is voor alle kolommen van belang dergelijke ontwikkelingen
onderling af te stemmen. Het gaat bij de brandweer om de volgende ontwikkelingen:
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•
•
•
•

Pilot geprotocolleerd werken
Landelijk Kader Fleetmap
Operationeel Centrum Brandweer
Landelijke ontwikkelingen (standaardisatie) OMS

Van deze ontwikkelingen is nog niet precies bekend wel impact ze hebben. Duidelijk
is wel dat ze de komende jaren beslag leggen op de capaciteit van de MKB en - voor
zover ze technische implicaties hebben – op de capaciteit van BMKD.

12. Ontwikkelingen Meldkamer Politie
Ook binnen de meldkamer politie (MKP) wordt de komende jaren een aantal
veranderingen doorgevoerd die impact hebben op de werkwijzen van de
meldkamer. Bij de politie gaat het om de volgende ontwikkelingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afhandeling van meldingen (pilot)
OVD-OC
OPCO
Briefen-debriefen
Opschaling mono
Personeel- formatie-bezetting i.r.t. ontwikkelingen
Capaciteitsmanagement
Internationale ontwikkeling
Burgernet/ sociale media
Terugdringen ziekteverzuim
Doorontwikkeling RTIC

Van nog niet alle hierboven genoemde ontwikkelingen is bekend welke impact ze
hebben. Wel is duidelijk dat ze beslag leggen op de capaciteit van de MKP en
mogelijk op de capaciteit van BMKD. Daarnaast speelt een aantal van deze
onderwerpen ook in de andere kolommen en zou dus van een gemeenschappelijke
aanpak sprake kunnen zijn. Medio 2017 zijn daarover nog geen afspraken gemaakt.
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5.

Gemeenschappelijke formatie

De formatie en de daarvoor benodigde middelen zijn een individuele
verantwoordelijkheid van de samenwerkende partners in de GMK Den Haag. Dit
meerjarenbeleidsplan behelst de prioriteiten en de daarvoor benodigde middelen
die de partners zich gezamenlijk ten doel stellen voor de komende jaren. De
financiële middelen zijn opgenomen in hoofdstuk vier van dit beleidsplan. De
benodigde gemeenschappelijke formatie is het onderwerp van dit hoofdstuk.
De GMK Den Haag beschikt over beperkte capaciteit die feitelijk functioneert ten
behoeve van de gemeenschappelijke partners in de GMK. Het gaat om de volgende
functies:
•
•
•
•

Directeur GMK
Algemeen Manager GMK
Lokaal Kwartiermaker LMO
Beleidsondersteuning

Voor deze functies is multidisciplinair geen formatie vrijgemaakt. De formatie wordt
op dit moment met uitzondering van de Lokaal Kwartiermaker vanuit de politie
geleverd. De Lokaal Kwartiermaker wordt gefinancierd vanuit de incidentele
middelen van de LMO die zijn toebedeeld aan de GMK Den Haag.
Naast deze functies beschikt de GMK Den Haag over de afdeling Beheer
Meldkamerdomein (BMKD). Deze afdeling beheert alle voor de werking van de GMK
noodzakelijke systemen en techniek, zowel multidisciplinair als monodisciplinair.
BMKD bestaat uit 18 fte. 11 fte is formatie binnen de politie, 7 fte binnen de
Veiligheidsregio Haaglanden. Een deel van de formatie van de politie wordt
gefinancierd uit de lumpsum van de Veiligheidsregio Hollands Midden.
Eerder in dit beleidsplan, is aangegeven er met het oog op de (multidisciplinaire)
informatievoorziening behoefte is aan een datamanager. Deze functionaris dient
daarnaast eveneens zorg te dragen voor de oplevering en analyse van multimanagementrapportages. In de meerjarenbegroting is een stelpost opgenomen voor
deze datamanager.
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6.

Meerjarenbegroting en risico’s

In dit hoofdstuk zijn de financiële consequenties van de in het vorige hoofdstuk
beschreven prioriteiten weergegeven. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt
tussen de reguliere exploitatie inclusief vervangingsinvesteringen en investeringen
die het gevolg zijn van nieuw beleid. Het overzicht met vervangingsinvesteringen is
als bijlage aan dit beleidsplan toegevoegd. Naast de meerjarenbegroting is een
aantal risico’s opgenomen die gepaard gaan met de samenvoeging en de verdere
ontwikkeling van de GMK Den Haag.
De begroting is geconsolideerd uit de begrotingen van de samenwerkende partners
in de GMK Den Haag. De GMK Den Haag heeft geen eigenstandige begroting, noch
eigen reserves, voorzieningen of weerstandsvermogen. De samenwerkende
partners dragen gezamenlijk het risico voor de GMK Den Haag. Daarbij geldt dat de
Veiligheidsregio Hollands Midden het beheer van haar deel van de GMK heeft
overgedragen aan de politie en daarvoor jaarlijks een lumpsum betaalt.
Onderstaand treft u de geconsolideerde begroting van de GMK Den Haag aan zoals
deze door de controllers van de samenwerkende partners op de GMK is opgesteld.
Exploitatieoverzicht

Totale
kosten
GMK

Begrote
kosten
GMK

Begrote
kosten
GMK

Begrote
kosten
GMK

2015

2017

2018

2019

13.931

14.144

14.144

14.144

2. RENTE

404

90

90

90

3. OPLEIDING EN VORMING

149

132

132

132

1.658

2.001

2.001

2.001

26

25

25

25

6.033

5.790

5.790

5.790

90

83

83

83

1.378

526

526

526

23.669

22.791

22.791

22.791

Meldkamer Den Haag (incl. RCC)
Bedragen x € 1.000,1. PERSONEELSLASTEN

4. HUISVESTING
5. VERVOER
VERBINDINGEN EN
6. AUTOMATISERING
8. OPERATIONEEL
9. BEHEER
TOTAAL LASTEN
MELDKAMER

Bovenstaande begroting betreft de Meldkamer Den Haag inclusief het RCC. Het is de
optelsom van de going-concern begrotingen 2017 van de afzonderlijke partners. De
begrote kosten voor 2017 worden als volgt verdeeld over de betrokken partijen. VR
HM: 3.542, VRH: 6.793 en Politie: 12.456. Dit laatste bedrag betreft een saldopost.
Deze begrote kosten zijn gesaldeerd met de te ontvangen bijdragen van VRH en
VRHM inzake activiteiten die politie voor deze partijen verricht.
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Overigens is het beeld van de begroting niet volledig. De voor 2017 begrote kosten
aan rente wijken af omdat de politie deze kosten centraal heeft begroot en niet heeft
toegerekend aan de GMK. Dit geldt ook voor de kosten aan beheer, die door de
politie niet toegerekend zijn aan de GMK, maar belegd bij diverse (andere)
budgethouders binnen de Nationale Politie. Wel is de huur conform het contract
tussen de VRH en de politie 5 jaar na ingangsdatum verhoogd (laatste kwartaal
2017).
De begrotingen voor de jaren 2018-2020 zijn nog niet geïndexeerd. De
indexeringsmethoden van de partners in de GMK verschillen; de begrotingen van de
afzonderlijke partners zijn vanzelfsprekend wel van een index voorzien om
autonome kostenstijgingen te dekken. Belangrijk is dat in het Beleidsplan GMK Den
Haag 2017-2020 nog een aantal relevante zaken gemeld worden die nader uit te
werken is. De impact hiervan is nog niet helder en de gevolgen zijn derhalve nog
niet in de begroting opgenomen.
Going-concern
Voor wat betreft de investeringen is een eerste inventarisatie gemaakt. In hoeverre
die volledig is en hoe die past bij het aansluitplan op de LMO moet nog worden
uitgewerkt. De eerste inventarisatie past vooralsnog ruim binnen de
investeringsbegrotingen van de deelnemende partners (i.c. Nationale Politie en
Veiligheidsregio Haaglanden). In de bijlage is de eerste inventarisatie van het
meerjaren-investeringsoverzicht opgenomen.
Ten aanzien van de personele kosten is op dit moment nog discussie over de
benodigde formatie voor de Calamiteitencoördinator. Deze rol/functie wordt thans
georganiseerd uit de formatie van de partners in de GMK, terwijl daar niet in alle
individuele begrotingen voldoende rekening mee is gehouden. Deze discussie speelt
ook landelijk. De werkgroep financiën zal de uitkomsten van deze discussie
verwerken in de meerjarenbegroting.
Innovatie
In het Beleidsplan GMK Den Haag 2017-2020 worden een aantal innovatieve
ontwikkelingen geschetst. De (structurele) financiële consequenties uit het concept
meerjarenbeleidsplan zijn nog niet verwerkt in bovenstaande begroting. Het betreft:
- toevoegen 1 fte datamanager aan de gemeenschappelijke formatie: 80.000,- toevoegen voorziening voor innovatie aan het gemeenschappelijk budget:
100.000,Risico’s
Medio 2017 zijn de volgende risico’s geïdentificeerd:
Regionaal Coördinatie Centrum (RCC)
Het RCC valt weliswaar buiten het bestek van de meldkamer en de LMO, maar heeft
met de meldkamer vele raakvlakken. De wijze waarop de technische voorzieningen
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en vervolgens de financiële middelen voor het RCC worden ontkoppeld van de GMK
zijn op dit moment nog onzeker. Pas bij de overdracht van het beheer van de GMK
aan de LMO zal duidelijk worden welke gevolgen deze ontkoppeling heeft.
Calamiteitencoördinator
Eerder in dit beleidsplan is al aangegeven dat op dit moment een landelijke
discussie wordt gevoerd over de invulling, organisatie en financiering van de rol van
calamiteitencoördinator op de GMK. Op dit moment is deze invulling niet expliciet
opgenomen in organisatie, formatie en begroting van politie en RAV’s. Zolang de
landelijke discussie daarover niet is afgerond blijft deze invulling onzeker en vormt
zij om die reden een financieel risico.
Aansluiting LMO
Over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de meldkamers in Nederland
exact zullen aansluiten op de LMO is op dit moment nog geen duidelijkheid.
Daarmee zijn ook de financiële gevolgen van deze aansluiting nog onzeker en
vormen zij derhalve een financieel risico.
Frictiekosten en achterblijvende kosten
Over de precieze aard en omvang van de frictiekosten en achterblijvende kosten zijn
tussen de partners van de GMK Den Haag en het ministerie van Veiligheid en Justitie
nog geen definitieve afspraken gemaakt. Deze onzekere situatie vormt een financieel
risico voor de GMK Den Haag.
Ontwikkeling Nationale Politie
Het landelijk beleid ten aanzien van de Nationale Politie, de ontwikkeling van de
organisatie van de Nationale Politie en de positionering van de LMO en daarvoor
benodigde randvoorwaarden (organisatie, taakuitvoering, budgetten en formatie) is
nog niet vastgelegd. Op dit moment is nog onduidelijk in welke mate en op welk
moment de Nationale Politie in staat is om de randvoorwaarden voor de LMO in de
volle breedte in te vullen, zodat de kwaliteit en taakuitvoering van het beheer van de
GMK’s is gegarandeerd. Deze situatie vormt een risico voor de partners van de GMK.
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Bijlage 1 Vervangingsinvesteringen 2017-2020
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Aanschafwaarde per jaar
akkoord van:
omschrijving (wat willen we aanschaffen) en tbv:
ICT
Laptops
ICT
Monitoren
ICT
Wise
ICT
A/V schermen
ICT
Servers
ICT
GMS cluster
ICT
Switches
ICT
TGC 2.0
ICT
computerkast
ICT
licenties
ICT
telefonie
ICT
Vernieuwing C2000
ICT
infrastructuur
ICT
headsets
ICT
accu headsets
Uitwijk
GIS
Uitwijk
GMS
Uitwijk
Telefonie
Uitwijk
inrichting
Uitwijk
infrastructuur
Huisvesting
stoelen
Huisvesting
zonwering
Huisvesting
Meldtafel
Huisvesting
Verlichting
Huisvesting
temperatuur
innovatie
Geo
innovatie
Cognos
innovatie
Smart Respond
innovatie
schermen
innovatie
tablets caco
innovatie
wearables

ASG

FM

IV

> € 500,-

MDC

u/v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
u
u
u
u
u
v
v
v
v
v
u
u
u
u
u
u

v
v

aantal
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
110
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

kosten per stuk
10.000
150.000
100.000
50.000
500.000
175.000
100.000
100.000
50.000
200.000
400.000
140.000
50.000
45
54.000
25.000
10.000
10.000
10.000
10.000
25.000
80.000
324.000
50.000
50.000
100.000
100.000
25.000
50.000
30.000
30.000

In gebruik
uiterlijk
in jaar
2016
2017
2017
2018
2017
2017
2018
2017
2017
2017
2018
2016
2017
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2016

(> € 10.000,-)

2016
10.000
140.000
5.000
25.000
80.000
50.000
50.000
360.000

2017
150.000
100.000
500.000
175.000
100.000
50.000
200.000
50.000
54.000
25.000
10.000
10.000
10.000
10.000
1.444.000

2018
50.000
100.000
400.000
550.000

2019
-

NB
1.
2.
3.
4.
5.

Bovenstaand overzicht betreft de investeringsbedragen, de dekking is in de separate begrotingen van de samenwerkende partners voorzien, de verdeling van de dekking
over de partners is nog punt van nader onderzoek in fase 2.
In bovenstaand overzicht zijn de meldtafels doorgehaald; de vervanging hiervan is gepland voor 2021.
Ook zijn de investeringen in C2000 portofoons uit het overzicht gehaald (dit zijn geen investeringen in de GMK Den Haag).
Verder is nog van belang dat de investeringen die in de rijen “innovatie” staan vermeld slechts voor een deel betrekking hebben op activa (die moeten worden
afgeschreven); het betreft deels projectkosten die nog uit het overzicht moeten worden gefilterd.
Tenslotte merken we bij de kostenpost “schermen” op dat deze nu begroot zijn op 150.000,-, maar dat inmiddels blijkt dat de schermen die de LMO als standaard hanteert
niet passen op de meldtafels van de GMK Den Haag. Daarnaast wordt in dit bedrag uitgegaan van de 1 op 1 vervanging van de huidige schermen, waarbij geen rekening is
gehouden met de mogelijkheid om tegen meerkosten ook een betere functionaliteit te realiseren. Het is om beide redenen raadzaam dit bedrag als indicatief te beschouwen.
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2020
-

Bijlage 2 Prioriteitenoverzicht 2017-2020
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v1.4
Thema
Eenduidigheid processen GMK

€*

Onderwerp
Fallback
Fallback
Uitwijk
Uitwijk
Evaluatie Multi-overloop
Kwaliteitshandboek
Inrichten Multi OTO
Samenwerking GMK (cultuur)
CTER/TGB; nieuw proces implementeren

structureel

Implementatie huidige traject
nihil
P2000 smart respond brw
C2000: nu geregeld, werkt dit straks ook?
Implementatie huidige traject
nihil
Doorontwikkeling
65.000

1

2016
Q4

2017
2018
2019
2020
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

X
X

X

X
1

nihil
nihil
1
1

Certificering

*

1
2
2
2
1

X
X

X
X
X

X

X

Aansturing (operationeel)
Operationele informatiedeling
Caco
Caco

nihil
2

Beschikbaarheid in formatie
Noodzakelijke capaciteit opgeleid

X?

1
1

X
X
X

X

Prestatie-indicatoren
Indicatoren vaststellen en opzet rapportages (intern)
Indicatoren vaststellen en opzet rapportages (voor bestuur)

1
1

1
1

BHV
Ontwikkeltraject BMKD
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A.2

1. Samenvatting voorstel
In deze beslisnotitie informeren wij u over bestuurlijke informatierapportage van de
Gemeenschappelijke Meldkamer Den Haag.
De GMK voorziet twee keer per jaar in een informatierapportage waarin ontwikkelingen en prestaties
geduid worden. Het betreft nu de eerste 5 maanden van 2017 afgezet tegen dezelfde periode van
2016. Het betreft zaken die in de meldkamer gezamenlijk worden uitgevoerd voor de
veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden, de RAV Hollands Midden en de eenheid Den
Haag van de nationale politie en die niet door de afzonderlijke kolommen aan hun besturen worden
gerapporteerd.
De rapportage is door de ASG (ambtelijke stuurgroep meldkamer) aangeboden aan de BSG
(Bestuurlijke stuurgroep meldkamer) die de rapportage heeft vastgesteld en dat vervolgens ter
definitieve vaststelling aanbiedt aan het dagelijks bestuur veiligheidsregio.

2. Algemeen
Onderwerp:

Bestuurlijke
informatierapportage GMK

Opgesteld door:

Afgestemd met:

Veiligheidsregio
Hollands Midden
Hans Baardscheer
- ASG
- BSG
7 december 2017

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

A.2

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

L. Spies (DB)
H. Zuidijk (VD)
-

Status:

Besluitvormend

Datum:

-

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
de bestuurlijke informatierapportage nr. 4 (januari – mei 2017) GMK vast te stellen.

4. Toelichting op het besluit
De informatierapportage geeft een goed beeld van de prestaties van de GMK. Door periodiek te
blijven monitoren ontstaat tevens een goed beeld van de prestaties door de tijd.
De informatierapportage nr. 5 (januari – september 2017) wordt behandeld in de Bestuur Stuurgroep
GMK op 29 november a.s. en zo spoedig mogelijk nagezonden aan het AB.

5. Kader
geen

6. Consequenties
geen

7. Aandachtspunten / risico’s
geen

8. Implementatie en communicatie
n.v.t.
9. Bijlagen
Bestuurlijke informatierapportage nr. 4 (januari – mei 2017) GMK Den Haag

10. Historie besluitvorming
In eerdere vergaderingen van het DB en AB is aan de directeur van de GMK gevraagd om inzicht te
geven in de prestaties van de GMK.

2
Agendapunt A.2 AB VRHM 7 december 2017
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Gemeenschappelijke Meldkamer Den Haag
Inleiding
Dit is de vierde bestuurlijke informatierapportage van de GMK Den Haag in De Yp. Deze
rapportage geeft een beeld van de GMK Den Haag over de eerste 5 maanden van 2017
afgezet tegen diezelfde periode in 2016. Het betreft zaken die in de meldkamer gezamenlijk
worden uitgevoerd voor de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden, de RAV
Hollands Midden en de eenheid Den Haag van de nationale politie en die niet door de
afzonderlijke kolommen aan hun besturen worden gerapporteerd.
Deze bestuurlijke informatierapportage bestaat uit de volgende onderdelen:
Meldingen en performance ................................................................................... 2
Intake totaal ......................................................................................................... 2
Intake spoedmeldingen ........................................................................................ 4
Gemiddelde Opnametijd ...................................................................................... 7
Overloop 112-gesprekken .................................................................................... 9
Verwerkingstijd – Brandweer ............................................................................. 11
Aantal incidenten en aantal met inzet ................................................................ 12
Aantal GRIP-incidenten...................................................................................... 12
Technische storingen .......................................................................................... 13
Overzicht BMKD-calls ........................................................................................ 13
Bedrijfsvoering..................................................................................................... 14
Financieel management ..................................................................................... 14
Technisch beheer .............................................................................................. 15
Risicomanagement ............................................................................................ 15
Formatie en bezetting ........................................................................................ 16
Landelijke ontwikkelingen................................................................................... 17
LMO, nieuwe focus als uitkomst van de heroriëntatie ........................................ 17
Resultaten pilot Multi-intake ............................................................................... 17
Marktoriëntatie NMS .......................................................................................... 17
Vernieuwing netwerk C2000 .............................................................................. 18
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Meldingen en performance
In het onderstaande diagram zijn voor de GMK Den Haag de Intake telefoniemeldingen en
performance per kolom in beeld gebracht over de eerste vijf maanden van 2017 afgezet
tegen dezelfde periode in 2016.
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Intake brandweer totaal
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Toelichting
Het totaal aantal betreft de inkomende telefoonlijnen, ongeacht de prioriteit, weergegeven in
een grafiek per discipline en de gehele GMK. Onder inkomende lijnen wordt verstaan: alle
urgente hulpvragen van burgers en professionele partners (1-1-2, Particuliere alarmcentrales,
Rijkswaterstaat, openbaar vervoerbedrijven, huisartsenposten, etc.), alle backofficelijnen
(vanuit de eigen organisaties of professionele partners buiten de organisaties) en alle
zorglijnen.
Ten opzichte van 2016 is het totaal aantal inkomende lijnen in 2017 afgenomen. Deze
afname doet zich voor bij de politie en de MKA/RAV, maar niet bij de brandweer. Gelet op de
afname bij de spoedlijnen van de politie (zie onderstaande grafieken) lijkt daar een gedeelte
van de afname vandaan te komen. Totaal gezien zal de afname voornamelijk in de
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backoffice- of zorglijnen plaats hebben gevonden. Een oorzaak hiervoor zou gezocht kunnen
worden in een efficiënter backofficeproces, zoals het gedigitaliseerd ontvangen en delen van
berichten en/of het doelmatiger gebruik van C2000.
De jaarwisseling heeft een sterke invloed op de telefoniecijfers. Een drukke of rustige
jaarwisseling kan al een groot verschil aantonen. Bij de brandweer is dit duidelijk afkomstig
van spoedlijnen (zie onderstaande grafieken.).
De daling in februari 2017 is mogelijk het gevolg van schrikkeljaar 2016 (1 dag meer).
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Intake spoed Politie
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Intake spoed MKA
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Toelichting
De aantallen betreffen de inkomende telefoonlijnen die gelabeld zijn als spoedlijnen.
Hieronder vallen alle urgente hulpvragen van burgers en professionele partners (1-1-2,
Particuliere alarmcentrales, Rijkswaterstaat, openbaar vervoerbedrijven, huisartsenposten,
etc.), weergegeven in een grafiek voor de gehele GMK en uitgesplitst per discipline.
De maand januari met daarin de jaarwisseling kan behoorlijk fluctueren. Ook
weersomstandigheden kunnen van grote invloed zijn op de aantallen. Bij de brandweer kan 1
dag storm een significante stijging laten zien.
Februari is traditioneel een rustige maand met minder dagen dan de andere maanden. 2016
was een schrikkeljaar. Maart en april kennen ook een rustig verloop. Bij de MKA/RAV uit zich
dit overigens minder; daar is het aantal spoedtelefoontjes redelijk stabiel. De stijging in januari
is niet direct verklaarbaar.
De politie kent een duidelijke daling – met uitzondering van maart – ten opzichte van 2016,
terwijl de brandweer daarentegen meer spoedtelefonie te verwerken kreeg. Een duidelijke
oorzaak is niet aan te geven.
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Gemiddelde Opnametijd
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Opnametijd MKA/RAV (gem., in sec)
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Toelichting
De gemiddelde opnametijd is de gemiddelde tijd vanaf het overgaan tot het aannemen van de
spoedlijn, weergegeven in seconden.
De verschillen zijn klein. Het “rinkelen” van de telefoon duurt ongeveer 5 seconden.
Gemiddeld wordt er dus binnen de 2e keer “overgaan” van de telefoon opgenomen. Grote
drukte is van invloed op de opnametijd. Voor de verschillen, die door de geringe interval klein
zijn, zijn niet direct oorzaken aan te wijzen.
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Overloop 112-gesprekken
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Percentage overloop MKA/RAV
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Toelichting
In het verleden kon het voorkomen dat een 112-melder in de wacht kwam, doordat alle lijnen
van de discipline waar hij naartoe werd doorverbonden, bezet waren. De disciplines in de
meldkamer werken steeds meer samen. Dat heeft er onder meer toe geleid dat als alle
centralisten van een discipline in gesprek zijn, de melder wordt doorgeleid naar een centralist
van een andere discipline. Wij noemen dit de multi-overloop. De brandweer heeft het laagste
aantal meldingen van de drie disciplines in de meldkamer. Hierdoor neemt de brandweer een
groot deel van de meldingen in de overloop aan. Aan de andere kant zien we dat bij grote
branden of ernstige weersomstandigheden de brandweercentralisten veel steun hebben van
de twee andere disciplines in de meldkamer.
De GMK Den Haag is er trots op dat sinds de inregeling van de multi-overloop het veel
minder vaak voorkomt dat een melder in de wacht komt te staan en ook het aantal
onbeantwoorde telefoonoproepen is sterk gedaald.
In de tabellen staat weergegeven in hoeveel procent van alle inkomende spoedlijnen per
kolom er sprake is geweest van aanname door een andere discipline.
Het aantal beschikbare centralisten ten behoeve van de aanname van 1-1-2-lijnen is sterk
van invloed op de overloop. Zijn er immers voldoende “intakers” aanwezig, dan zal de eigen
discipline het aanbod zelf kunnen verwerken. 1-1-2-bellers bellen echter niet netjes achter
elkaar; soms belt niemand en soms bellen meerdere getuigen van 1 incident tegelijk. Of er
dienen zich meerdere incidenten gelijktijdig aan. Het is niet te voorspellen wanneer er sprake
zal zijn van een overloop.
De stijging in mei bij de politie en de stijging in zijn geheel bij de MKA/RAV zijn opvallend.
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Verwerkingstijd – Brandweer
Mediaan verwerkingstijd prio 1 Brandweer (sec)
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Toelichting
De verwerkingstijd ten behoeve van de brandweer, weergegeven in seconden, is de tijd
gemeten tussen het moment van registreren van de melding tot het verstrekken van de
opdracht aan of alarmeren van de eenheid. In een gemiddelde waarde hebben excessen een
grote bijdrage. Er is in dit overzicht dan ook gekozen voor een mediaan. Een mediaan is de
middelste waarde uit een naar grootte gesorteerde reeks. Op een mediaanwaarde hebben
excessen minder invloed en daarmee kan een mediaan effectiever gebruikt worden om te
bepalen of er aan een norm voldaan is. Om inzicht te geven in de verschillen in
verwerkingstijden zijn deze weergegeven in een spreidingsdiagram hieronder.
Spreidingsdiagram Verwerkingstijden prio 1 Brandweer
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Toelichting
In bovenstaande spreidingsdiagrammen liggen de waarden voor 2016 hoger dan voor het
lopende jaar 2017 omdat 2016 een volledig jaar weergeeft. Voor een betere
patroonherkenning is ervoor gekozen om het hele jaar 2016 weer te geven.
De waarde op de y-as 'Aantal incidenten' geeft het aantal keren dat er een incident met de op
de x-as weergegeven verwerkingstijd is geweest.
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Zeer hoge verwerkingstijden zijn lastig te verklaren, maar er is met een aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid te zeggen dat er in die gevallen sprake is geweest van een
melding die lange tijd heeft opengestaan en waarop geen inzet noodzakelijk was.
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Toelichting
Alle incidenten prioriteit 1 en 2 (politie en brandweer) en A1 en A2 (MKA), afgezet tegen de
incidenten met dezelfde prioriteiten waarbij een eenheid gekoppeld is geweest.
Het verschil tussen het totaal aantal incidenten en het aantal waarop inzet is gepleegd is
derhalve het aantal incidenten waarop geen inzet is gepleegd.
Een inkomende 1-1-2-lijn genereert automatisch een melding in GMS. De “intaker” beoordeelt
de melding en besluit deze door te zetten naar de uitgifte. De uitgiftecentralist kan echter
beoordelen dat er geen inzet benodigd is. Bijvoorbeeld omdat het incident al bekend is of
omdat het incident voortijdig door een melder (dat kan ook een professionele partner zijn,
zoals een particuliere alarmcentrale, huisartsenpost, of een geautomatiseerd alarmsysteem)
als “opgelost” of “niet meer nodig” kan worden aangemerkt.
Er zijn in de maanden januari t/m april 2017 kennelijk meer (respectievelijk 23%, 16%, 25%
en 5%) incidenten geweest dan in 2016. Deze stijging is vooralsnog niet te verklaren.

Aantal GRIP-incidenten
In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn 3 incidenten geregistreerd als GRIP 1. In 2016 zijn
er 18 gebeurtenissen geweest die hebben geleid tot een GRIP-situatie. Dit betrof in alle
gevallen een GRIP 1.
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Technische storingen
In het onderstaande diagram is een overzicht opgenomen van de BMKD calls met prioriteit 1
en 2 in beeld gebracht over de eerste vier maanden van 2017 afgezet tegen dezelfde periode
in 2016
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Toelichting
De storingen van de meldkamer worden per prioriteit ingedeeld. Hierboven de prioriteit 1 en
2. Deze worden gebruikt bij verstoringen waar de meldkamer impact vanonder vindt. Dit zijn
echter geen storingen waarbij de gehele meldkamer last van heeft of dat er een groot risico
voor de meldkamer is.
Bij de prioriteit 1 type storingen worden storingen waar daadwerkelijk een groot risico voor de
meldkamer is ontstaan en die tot ernstige hinder hebben geleid afzonderlijk bestuurlijk
gerapporteerd.
Dit type storing heeft zich dit jaar 1 keer voorgedaan bij de uitval van de airco’s in de
serverruimte.
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Bedrijfsvoering
Drie onderwerpen van de bedrijfsvoering van de GMK Den Haag hebben in 2016 en begin
2017 nadrukkelijk in de aandacht gestaan. Dat waren de financiën, de ICT en het werken aan
terugbrengen van risico’s. In afgelopen vijf maanden zijn daar vorderingen in geboekt.

Financieel management
Door de heroriëntatie van de LMO zijn de huidige partijen in ieder geval tot 2020
verantwoordelijk voor de meldkamer. Dit heeft bij de betrokken partijen van de GMK Den
Haag geleid tot een behoefte aan inzicht in de werkelijke kosten van de meldkamer en in de
realisatie van de beoogde besparingen en daarnaast aan een beeld van de kosten in de
periode tot aan de overgang naar de LMO. Om deze vragen te kunnen beantwoorden wordt
een onderzoek uitgevoerd.
Dit onderzoek kent twee fasen. De eerste fase betreft:
• Inzicht in de huidige en toekomstige kosten, gerelateerd aan de begrotingen;
• Inzicht in gerealiseerde besparingen.
Inmiddels is de werkgroep gestart met fase 2 van het onderzoek. Fase 2 betreft:
• Een toetsing of de huidige verdeelsleutel van kosten en baten (nog) fair is;
• Een helder financieel beeld dat kan dienen als een nieuwe nulmeting;
• Inzicht in de frictiekosten waarover afspraken met V&J worden gemaakt;
• Een antwoord op de vraag of een landelijke begrotingssystematiek als format zou
kunnen dienen voor de GMK Den Haag.
• Onderzoek voor de jaren 2016 – 2020, gericht op de ontwikkeling van kosten op het
gebied van:
o Personeel (efficiencyvoordeel);
o ICT (vervangingsinvesteringen en aansluiten bij landelijke ontwikkelingen);
o Huisvesting (huurovereenkomst De Yp bij gebruik door meerdere partijen en
consequentie pand Rooseveltstraat in Leiden)
In het overleg van de Bestuurlijke Stuurgroep van 8 maart is besloten om het opstellen van de
meerjarenbegroting voorrang te geven in de planning van de werkzaamheden van de
werkgroep. De concept meerjarenbegroting is gebaseerd op de begrotingen van de
samenwerkende partners in de GMK Den Haag. Deze begrotingen zijn op- en vastgesteld
onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende besturen. De GMK-begroting is derhalve
een geconsolideerde begroting. De GMK-begroting behelst het going concern van de GMK.
Nieuwe beleidsinitiatieven en de overgang naar de LMO zijn nog geen onderdeel van de
huidige geconsolideerde begroting. Om de financiële gevolgen van nieuwe beleidsinitiatieven
en de overgang naar de LMO inzichtelijk te maken is een meerjarenbeleidsplan 2017-2020 in
ontwikkeling.
Dit meerjarenbeleidsplan is in concept gereed en wordt voorgelegd aan de Bestuurlijke
Stuurgroep in samenhang met de meerjarenbegroting voor het going concern. De
meerjarenbegroting behelst een prognose van de kosten (en baten) van de GMK, de
verdeling daarvan volgens een nader vast te stellen verdeelsleutel en een overzicht van
(vervangings)investeringen.
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Technisch beheer
Technische stabiliteit
De stabiliteit van de meldkamer heeft zich in de afgelopen vijf maanden goed kunnen
handhaven. Net als alle andere organisaties die gebruik maken van ICT is de meldkamer
nooit geheel storingsvrij, maar de storingen worden adequaat opgepakt. De meldkamer is in
meer dan 99,9% van de tijd functioneel voor de gebruikers en de melders. Hiermee wordt
voldaan aan geldende beheerafspraken.
Bij de jaarwisseling hebben zich twee storingen voorgedaan. Hierover is in de vorige
rapportage melding gedaan. Sinds de jaarwisseling hebben zicht verder geen ernstige
storingen voorgedaan die het goed functioneren van de meldkamer belemmeren.

Risicomanagement
Informatiebeveiliging
Binnen het gemeenschappelijke meldkamerdomein werken wij in een kwetsbare omgeving
als het gaat om onze informatiesystemen. Dit jaar hebben we na het stabiel maken van onze
technologische omgeving de focus gericht op informatiebeveiliging (IB) en privacy bewustzijn.
In het kader ‘voorkomen is beter dan genezen’ blijven wij vanuit BMKD periodiek onze eigen
digitale robuustheid testen. Hiervoor zijn verschillende manieren, maar hebben allemaal
hetzelfde doel; kijken waar we het goed op orde hebben en onderzoeken welke verbeteringen
wenselijk zijn ten opzichte van het verleden en huidige ontwikkeling van externe dreigingen.
Om die reden is vanuit BMKD gestart met een IB ontwikkelingstraject dat via een stappenplan
antwoord moet geven op de vraag hoe de informatiebeveiliging binnen de GMK beter kan
worden ingericht. Om te toetsen waar we staan is de keuze is gevallen op het simuleren van
een phishing mail. Deze actie heeft tot dinsdag 18 april gelopen en is toen beëindigd. Er
volgen nog meer stappen komende tijd. Zodra uit de nadere analyse over het geheel aan
stappen meer bekend is wordt hier nader over gerapporteerd.
Wereldwijde cyber aanval ‘WannaCry’
Op 12 mei 2017 is er een wereldwijde cyberaanval geweest waarbij computers gegijzeld
kunnen worden door zogenoemde ransomware. Meer dan 230.000 computers in 150 landen
raakten besmet. De aanval is door Europol beschreven als ongekend in omvang. Ook in
Nederland werd gewaarschuwd voor het virus. Via het National Cyber Security (NCSC) is
opgeroepen tot waakzaamheid. Vanuit BMKD zijn onmiddellijk preventieve maatregelen
genomen om het risico dat externe mail met het virus wordt binnengehaald door gebruikers
tegen te gaan binnen de Meldkamerdomein omgeving. De meldkamer domein omgeving is
middels firewalls voldoende afgeschermd van de buitenomgeving. Het risico ligt besloten in
webmailfunctionaliteit die van buiten naar binnen kan worden gehaald. Hier zijn diverse
tegenhoudmaatregelen genomen door bijvoorbeeld alle externe mailfunctionaliteit tijdelijk
dicht te zetten en het gebruik van USB sticks niet toe te staan. Door de juiste
tegenhoudmaatregelen te nemen heeft de GMK beperkt risico gelopen en zijn incidenten die
te maken kunnen hebben met dit virus uit gebleven.
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Formatie en bezetting
DROC
In het afgelopen jaar is de formatie en bezetting van de DROC meerdere keren besproken
met de eenheidsleiding en OR. Het inrichtingsplan van DROC en het (groeiende) werkaanbod
zijn niet in overeenstemming waardoor de operationele continuïteit van de politiemeldkamer
onder druk staat. Eind 2015 heeft de Korpsleiding, omdat de Landelijke Meldkamer
Organisatie langer op zich laat wachten, het besluit genomen tot tijdelijke maatregelen om in
deze (tijdelijke) onderbezetting te voorzien. In navolging hierop heeft de eenheidsleiding Den
Haag besloten 22,3 fte overbezetting bij de DROC toe te staan. Als maatregel voor de korte
termijn worden 10 fte opgeleide centralisten extern ingehuurd.
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Landelijke ontwikkelingen
LMO, nieuwe focus als uitkomst van de heroriëntatie
De landelijke meldkamerorganisatie wordt via twee lijnen ontwikkeld. De eerste lijn betreft het
samenvoegen van de regionale meldkamers op de nieuwe meldkamerlocaties. De tweede lijn
bestaat uit het landelijk ontwikkelen van de multidisciplinaire samenwerking en taakuitvoering.
Er is afgesproken dat voor iedere meldkamerlocatie een samenvoegingsplan wordt gemaakt.
De GMK Den Haag is al een samengevoegde meldkamer en daarom is landelijk afgesproken
dat de regionaal kwartiermaker zich kan richten op het opstellen van een meerjaren
beleidsplan dat in deze verslagperiode voor een belangrijk deel is afgerond.
Hierin worden de afspraken over de samenvoeging tussen de regionale partijen opgenomen
en wordt de bijdrage van de politie aan de samenvoeging vastgelegd
(samenwerkingsovereenkomst PDC). In dit beleidsplan beschrijft hij de financiële situatie en
de voorbereidingen voor de overdracht van de GMK Den Haag aan de LMO.

Resultaten pilot Multi-intake
Eind januari is de pilot Multi-intake afgerond. Tijdens de pilot testten 61 centralisten,
waaronder ook medewerkers van de GMK Den Haag, in totaal 29 realistische cases, zowel
monodisciplinair als multi-disciplinair van aard. Doel was (en is) de burger zo goed mogelijk in
het eerste contact met de meldkamer te helpen en meldingen op een uniforme wijze af te
handelen. In de pilot is gewerkt met geprotocolleerde intake. In samenwerking met TNO zijn
van half januari tot half maart 2017 de resultaten van de pilot geanalyseerd. De analyse is
uitgebreid met vertegenwoordigers van de betrokken disciplines politie, brandweer,
ambulance en Kmar besproken. Gelet op de uitkomst kan worden vastgesteld dat er een
goede basis is waarmee de disciplines verder kunnen met de ontwikkeling naar multidisciplinaire intake. De volgende stap is om te komen tot voorstellen voor de reikwijdte van
multi-intake, dit proces loopt nog. Daarna volgt een behoorlijk ingewikkeld traject van adviesen besluitvorming. Op basis van de besluitvorming in de landelijke stuurgroep volgt er een
bestuurlijk advies voor de bestuurlijke regiegroep. De vergadering van de regiegroep staat
gepland op 5 juli as. Dan wordt de besluitvorming over de reikwijdte en vervolgstappen multiintake beoogd. De GMK Den Haag is bereid om aan het vervolg deel te nemen.

Marktoriëntatie NMS
Aangezien het GMS de symptomen vertoont van een verouderd systeem (beperkte
ontwikkelmogelijkheden, beperkte capaciteit, belemmering voor landelijke inzet, etc…) is
geruime tijd geleden gekeken naar vervanging. Het eerste besluit om het huidige GMS te
vervangen door een nieuw meldkamersysteem dateert van 2004. Sindsdien is er een aantal
trajecten opgestart om een nieuw meldkamersysteem te realiseren. Geen van deze trajecten
heeft tot op heden geleid tot de beoogde vervanging. In de praktijk blijkt het complexe materie
te zijn door de vele (tussentijdse) ontwikkelingen en de omvang en de diversiteit van de
omgeving.
In opdracht van het CIO beraad voert de LMO een onderzoek uit waarin de scope voor
vernieuwing van het meldkamersysteem wordt geactualiseerd, een marktconsultatie wordt
uitgevoerd en een advies voor het vervolgtraject wordt opgesteld. Alle kolommen zijn op
landelijk niveau in de voorbereiding van dit traject betrokken geweest. Onze GMK is hierin
met verschillende deelnemers vertegenwoordigd geweest in de verschillende workshops. De
rol van de Caco als gebruiker van straks een nieuw NMS heeft centraal gestaan bij een
werkbezoek door de landelijk projectleider voor deze marktoriëntatie aan onze GMK. Daarbij
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is het multi-belang van effectieve en efficiënte uitwisseling van gegevens over de kolommen
heen (operationele sturingsinformatie) onderstreept.
De resultaten van het onderzoek betreffen:
1. Een aantal uitgewerkte oplossingsrichtingen die aansluiten op de verwachtingen van
de stakeholders.
2. Een advies voor de uitvoering van een aanbestedingstraject en een
implementatietraject (per oplossingsrichting).
De kansrijke oplossingsrichtingen zullen worden voorgelegd aan het CIO beraad. Het CIO
beraad maakt een keuze uit de oplossingsrichtingen op basis van vooraf opgestelde criteria.
De gekozen oplossingsrichting zal nader worden uitgewerkt. Na afloop van de
marktconsultatie (externe analyse) zullen de alternatieven worden ontwikkeld die zo goed
mogelijk scoren op de criteria kansrijke alternatieven. De diepgang waarin dit kan
plaatsvinden is afhankelijk van de input die wordt verkregen uit de marktconsulatie. Zodra hier
meer over bekend is zal in de eerstvolgende bestuurlijke rapportage hier nader op worden
ingegaan.

Vernieuwing netwerk C2000
Het vernieuwen van het netwerk is een intensieve beweging en niet alles verloopt zoals aan
de voorkant bedacht. De invoeringsdatum is verschoven naar november 2017. Landelijk
wordt momenteel alles in het werk gesteld die datum te halen. De GMK Den Haag is volop in
voorbereiding om gekoppeld te kunnen worden aan het nieuwe netwerk. De opleidingsruimte
op de zevende verdieping aan De Yp is gereed voor de opleiding van kerninstructeurs die
begin juni start. De centralisten zullen na de zomer vanaf 4 september worden opgeleid,
zodat direct daarna de landelijke implementatie kan plaatsvinden en 1 januari 2018 het
netwerk in gebruik is. Over het migratietraject en de organisatorische maatregelen die dit
vergt wordt afzonderlijk gerapporteerd met een toelichting op de bijbehorende stukken.
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A.3

1. Samenvatting voorstel
Het Regionaal Crisisplan (RCP) heeft een tussentijdse update gekregen. Belangrijkste aanpassingen
zijn dat het landelijk crisisbeheersingsstelsel is veranderd en dat GRIP Rijk uit het RCP geschreven
is. In deze notitie wordt het Algemeen Bestuur gevraagd om in te stemmen met de aanpassingen in
het RCP. Daarnaast wordt het Algemeen Bestuur gevraagd om in te stemmen dat de kolommen deel
2 van het RCP gaan uitwerken.

2. Algemeen
Onderwerp:

Tussentijdse update
Regionaal Crisisplan

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Afgestemd met:
Datum

A.3

Bijlage(n):

Portefeuille:

H.J.J. Lenferink (DB)
J.J. Zuidijk (VD)
-

Status:

RCP d.d. 18 september
2017
Besluitvormend

Datum:

-

Vervolgtraject
besluitvorming:

Opgesteld door:

Veiligheidsregio
Hollands Midden
Multi Voorbereiding
Leendert Klok
MDOP
7 december 2017

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met de genoemde aanpassingen (zie toelichting op het besluit) in het RCP
Veiligheidsregio Hollands Midden.
2. Het bestaande RCP (versie 11 juni 2015) vervalt nadat het AB het RCP versie d.d. 18 september
2017 heeft vastgesteld.
3. In te stemmen dat elke kolom deel 2 van het Regionaal Crisisplan voor 1 juli 2018 heeft
uitgewerkt.

4. Toelichting op het besluit
Het RCP moet conform de Wet Veiligheidsregio’s tenminste eens in de vier jaar vastgesteld worden.
Naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen kan dit ook vaker. Na de vaststelling van het RCP in 2015
hebben zich twee landelijke ontwikkelingen voorgedaan die direct van invloed zijn op het RCP. Om
die reden is het RCP tussentijds herzien en bijgewerkt.
4.1 Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming
Na de vaststelling van het RCP in 2015 is er in 2016 een nieuwe versie van het Nationaal Handboek
Crisisbesluitvorming uitgekomen. In dit handboek komt GRIP Rijk niet meer terug en staat
beschreven dat er wat onderdelen in het landelijk crisisbeheersingsstelsel zijn
veranderd/samengegaan. Deze veranderingen zijn hieronder verder uitgewerkt

4.1.1 GRIP Rijk
Bij een situatie waarbij de nationale veiligheid in het geding is of kan zijn, of die op een andere manier
een grote uitwerking op de maatschappij kan hebben, kan het gewenst zijn dat de rijksoverheid op
politiek-bestuurlijk niveau zorgdraagt voor coördinatie en besluitvorming. Het Rijk kan, afhankelijk van
het verloop van de situatie en al dan niet in combinatie, drie rollen vervullen: faciliteren, richting geven
en sturen. Dit werd enige tijd GRIP Rijk genoemd, maar deze term wordt inmiddels niet meer
gebruikt. De rol van de Rijksoverheid is niet veranderd.
4.1.2 Landelijk Crisisbeheersingsstelsel
Het Landelijk Crisisbeheersingsstelsel is veranderd. Zo is de Landelijk Operationele Staf (LOS)
opgegaan in het LOCC. Voor de VRHM veranderd er niets. Het nieuwe schema is bijgevoegd in het
RCP.
4.2 Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS)
In het RCP stond dat er standaard opgeschaald wordt naar GRIP 3 als het WAS wordt geactiveerd.
Dit is in het verleden in het RCP gekomen omdat GRIP 3 nodig was om bepaalde gemeentelijke
processen te activeren. Dit is niet meer van toepassing. Deze zin is daarom uit het RCP gehaald.
4.3 Aanscherpingen in de tekst
In de tekst van het RCP zijn een aantal teksten aangescherpt.
4.4. Evaluatie het crisisteam
Bij de Operationeel Leider en de Leider CoPI is het nemen van initiatief voor het evalueren van het
crisisteam na incidenten opgenomen bij de bevoegd- en verantwoordelijkheden van de functie. Het
evalueren met het crisisteam na incident is / moet een standaard onderdeel zijn bij het proces van
bestrijden van rampen en crises. Door hier de multidisciplinaire voorzitter verantwoordelijk voor te
maken wordt de evaluatie gereguleerd.
4.4 Deel 2
In de notitie voor de vaststelling van het RCP (versie 11 juni 2015) was het uitblijven van de
uitwerking van Deel 2 van het RCP een aandachtspunt. Het MDOP adviseert om het belang van het
beschrijven Deel 2 van het RCP te onderstrepen en dit voor 1 juli 2018 uit te werken. De stand van
zaken per kolom is als volgt:
 Bevolkingszorg: Gereed, update gepland voor 1 januari 2018.
 Brandweerzorg: Nog niet aangevangen.
 Geneeskundige zorg: Gereed, moet geüpdatet worden.
 Politiezorg: Reeds begonnen. Oplevering uiterlijk 30 juni 2018.
De voortgang en eventuele knelpunten bij het uitwerken van Deel 2 worden in het MDOP besproken.

5. Kader
Het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming is als kader gebruikt voor het herzien en bijwerken van
het RCP.

6. Consequenties
Financieel / Materieel / Juridisch / Overig: n.v.t.
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Capaciteit:
Door de kolommen (voor zover nog nodig) en in het MDOP moet in de eerste twee kwartalen van
2018 capaciteit vrijgemaakt om deel 2 van het RCP uit te werken. Bij het uit werken van deel 2 kan
gebruik gemaakt worden van het Referentiekader Regionaal Crisisplan (RRCP) dat is vastgesteld
door de Raad van Directeuren Veiligheidsregio’s.

7. Aandachtspunten
-

In de RBT training op 10 november 2017 zijn een aantal thema’s behandeld die verder besproken
en wellicht nader uitgewerkt gaan worden in 2018. Het gaat om de volgende thema’s:
- Wanneer GRIP 4?
- De samenstelling van het RBT.
- Coördinerend optreden van de burgemeester en hoe dan omgaan met crisiscommunicatie.
In 2018 staat de analyse van de hoofdstructuur op het programma van MDOP. De bovenstaande
thema’s worden in dit traject meegenomen. Uiteraard worden de bestuurders hierbij betrokken.

8. Implementatie en communicatie
-

-

Na vaststelling door het AB wordt het RCP aangeboden aan de werkgroep MDOP. De leden van
deze werkgroep verspreiden het RCP onder alle crisisfunctionarissen uit de eigen kolom die
actief zijn binnen de verschillende crisisteams van de VRHM. De secretaris van MDOP draagt
zorg voor de verspreiding van het RCP bij de multidisciplinaire crisisfunctionarissen van de
crisisteams (voorzitters, IM-functionarissen, communicatieadviseurs ROT en woordvoerders
CoPI). De vertegenwoordigers van de betrokken crisispartners dragen zorg voor de
implementatie en verspreiding van het RCP binnen de eigen (crisis)organisatie.
Na vaststelling door het AB zal het RCP gedeeld worden met de crisispartners.
Het RCP wordt in het Multidisciplinair Actueel Beeld (MAB) in LCMS gezet.

9. Bijlagen
Regionaal Crisisplan versie d.d.

10. Historie besluitvorming
n.v.t.
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1 Inleiding
De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft conform artikel 16 van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) een
crisisplan ontwikkeld. Het Regionaal Crisisplan Hollands Midden is een generiek plan voor elk type
ramp of crisis. In het crisisplan is de multidisciplinaire samenwerking tussen de operationele diensten
en de gemeenten in Hollands Midden vastgelegd, en zijn de afspraken met andere mogelijk bij
rampen en crises betrokken partners beschreven.
Regionaal Crisisplan in twee delen
Het Regionaal Crisisplan bestaat uit twee delen. Deel 1 van het crisisplan bevat de generieke aanpak
van de crisisorganisatie van rampen en crises. In dit deel van het crisisplan zijn de organisatie, de
verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en de
crisisbeheersing omschreven. Daarnaast staan in dit deel van het crisisplan de afspraken en
voorwaardenscheppende processen van de multidisciplinaire aanpak van crises binnen de VRHM
voor de algemene operationele keten en voor de brandweerzorg, geneeskundige zorg, politiezorg en
bevolkingzorg beschreven.
In deel 2 van het Regionaal Crisisplan worden de monodisciplinaire processen van brandweerzorg,
geneeskundige zorg, politiezorg en bevolkingszorg beschreven. Deel 2 wordt later toegevoegd.
Samenhang andere planfiguren
Het Regionaal Crisisplan kent een samenhang met het Regionaal Risicoprofiel en het Regionaal
Beleidsplan. De samenhang wordt in onderstaand overzicht weergegeven.
Plan
Regionaal Risicoprofiel
Regionaal Beleidsplan
Regionaal Crisisplan

Doel
Wat bedreigt Veiligheidsregio Hollands Midden en hoe erg is dat?
Wat moet Hollands Midden kunnen en wat is daarvoor nodig?
Wie doet wat en wie informeert wie bij grootschalige incidenten of crises
in Hollands Midden?

Het Regionaal Risicoprofiel en het Regionaal Beleidsplan zijn input voor het Regionaal Crisisplan.
Specifieke plannen
Het Regionaal Crisisplan beschrijft de generieke organisatie, ook wel hoofdstructuur van de
crisisbeheersing genoemd, waarmee het overgrote deel van de incidenten kan worden afgehandeld.
Naast het Regionaal Crisisplan zijn er plannen en procedures gemaakt die betrekking hebben op
specifieke risico’s of risicovolle objecten, zoals rampbestrijdingsplannen, incidentbestrijdingsplannen
en informatiekaarten. Deze plannen beperken zich tot relevante afwijkingen of aanvullingen op het
Regionaal Crisisplan.
Daarnaast heeft de Veiligheidsregio Hollands Midden diverse convenanten afgesloten met
crisispartners. In deze convenanten zijn samenwerkingsafspraken gemaakt over de voorbereiding op
en bestrijding van rampen en crisis.
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2 Voorwaardenscheppende processen
De Veiligheidsregio Hollands Midden kent vijf voorwaardenscheppende processen die bij
grootschalige incidenten voor effectieve incidentbestrijding als randvoorwaarden beschikbaar moeten
zijn. In dit hoofdstuk worden deze nader toegelicht en de onderlinge verbanden weergegeven. De
voorwaardenscheppende processen zijn ook bekend als de basisvereisten crisismanagement:
1. Melden en alarmeren;
2. Op- en afschalen;
3. Leiding en coördinatie;
4. Informatiemanagement;
5. Resourcemanagement.

2.1 Melden en alarmeren
De Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) speelt in de eerste fase van een incident/crisis een
belangrijke rol. Vanaf het moment van melding moet de GMK snel en daadkrachtig optreden. Bij de
dagelijkse incidenten wordt na het uitvragen van de melder een inzetvoorstel gedaan middels het
Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem (GMS). De GMK vraagt de melder uit met behulp van
uitvraagprotocollen en procedures. Vervolgens alarmeert de GMK de operationele diensten,
functionarissen en organisaties. Daarnaast wordt de crisisorganisatie in voorkomend geval conform
de GRIP-regeling1 gealarmeerd. Voor de beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van de GMK wordt verwezen naar paragraaf 3.1 van dit plan.
Afspraken multidisciplinaire melding- en alarmering
- Vanaf GRIP 1 wordt de GMK aangestuurd door de Calamiteitencoördinator (CaCo).
- Vanaf GRIP 2 wordt indien nodig de Calamiteitenmeldkamer (CMK) operationeel.
- Binnen twee minuten nadat de overweging is gemaakt voor grootschalige alarmering, begint de
GMK met de alarmering van de verschillende functionarissen/ disciplines behorende tot de
hoofdstructuur (CoPI, ROT, (R)BT).
- Bij opschaling naar een GRIP-situatie geeft de GMK (de CaCo), op grond van de beschikbare
gegevens, een zo volledig mogelijke beschrijving van het incident (startbeeld) in LCMS.

2.2 Op- en afschalen
Wanneer zich een incident voordoet dat vraagt om multidisciplinaire coördinatie en/of een eenduidige
aansturing van de inzet van diensten door multidisciplinaire teams, dan vindt vervolgalarmering
plaats. De GRIP-regeling vormt de basis voor de operationele en bestuurlijke opschaling tijdens
incidenten.
GRIP-regeling2
De regeling is bindend voor zowel de operationele partners als alle gemeenten binnen de
Veiligheidsregio Hollands Midden. De GRIP-regeling beschrijft de coördinatiealarmen en de
daaronder liggende criteria. Een samenvatting van de GRIP-regeling is in onderstaand schema
weergegeven:

1 Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
2 GRIP-regeling 1 t/m 5 - Uitgave van Infopunt Veiligheid van het Instituut Fysieke Veiligheid, oktober 2014
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Opschalings
-fase
GRIP 1
GRIP 2

GRIP 3

Crisisteam
Commando Plaats
Incident (CoPI)
Regionaal
Operationeel Team
(ROT) (+TBZ)
Beleidsteam (BT) +
TBZ

Operationele
leiding
Leider CoPI

Bevoegd gezag

Reikwijdte incident

Burgemeester

Bronbestrijding

Operationeel
Leider

Burgemeester

Bron- en effectbestrijding

Operationeel
Leider

Burgemeester

Bedreiging van het welzijn
van (grote groepen) van de
bevolking.
Incident van meer dan
plaatselijke betekenis of
ernstige vrees voor het
ontstaan daarvan.
Interregionaal incident of
ernstige vrees voor het
ontstaan daarvan.

GRIP 4

Regionaal
Beleidsteam (RBT)

Operationeel
Leider

Voorzitter
Veiligheidsregio

GRIP 5

Betrokken ROT’s
en RBT’s. Al dan
niet met één of
meer CoPI’s

Coördinerend
Operationeel
Leider

Voorzitter
Veiligheidsregio

Bron- en effectgebied
Het brongebied is het gebied waar de operationele processen ten aanzien van bronbestrijding
plaatsvinden. Er kunnen verschillende brongebieden zijn. Het effectgebied wordt omschreven als het
gebied dat gevolgen uit het brongebied ondervindt.
Uitgangspunten opschaling
- De bevoegdheid tot opschaling naar GRIP 1 en 2 ligt bij de operationeel leidinggevenden ter
plaatse, hun leidinggevende of de CaCo.
- De bevoegdheid tot opschaling naar GRIP 3 ligt bij de burgemeester. Daarbij kan hij zich (via de
Operationeel Leider) laten adviseren door de betrokken hulpdiensten of Algemeen Commandant
Bevolkingszorg.
- De voorzitter Veiligheidsregio kan op advies van de Operationeel Leider en betrokken
burgemeesters opschalen naar GRIP 4.
- Opschaling vindt altijd plaats na afstemming met de relevante functionarissen, tenzij ernstige
spoed zich daartegen verzet.
- De criteria voor het opschalen tot het vereiste GRIP-niveau kunnen nooit volledig objectief en
ondubbelzinnig worden vastgesteld. Per hulpverleningsdienst worden wel op basis van
bestaande protocollen indicaties over de grootte en complexiteit van een incident opgesteld aan
de hand waarvan een bepaald GRIP-niveau kan worden vastgesteld. Daarnaast kunnen
specifieke incidentcodes gekoppeld worden aan de verschillende GRIP-niveaus, waardoor vanuit
de GMK een inzetadvies gegeven kan worden, of door de CaCo kan worden opgeschaald tot en
met GRIP 2.
- Bij de activering van het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS) wordt automatisch
opgeschaald naar GRIP 33.
- Het besluit tot opschalen naar GRIP 5 zal genomen worden door de voorzitters van de betrokken
veiligheidsregio’s.
- Bij GRIP 5 wijzen de voorzitters van de betrokken veiligheidsregio’s één coördinerend ROT en
één coördinerend RBT aan. In principe zijn dat het ROT en/of het RBT van de bronregio. Zie
uitleg GRIP regeling en toelichting in bijlage 2.
- Ingeval van een situatie waarbij de nationale veiligheid in het geding is of kan zijn, of die op een
andere manier een grote uitwerking op de maatschappij kan hebben, kan het gewenst zijn dat de
3 Op 22 oktober 2014 heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie een brief gestuurd naar de veiligheidsregio’s. In de brief
staat dat het WAS uitgefaseerd zal worden met 1 januari 2018 als voorgenomen ingangsdatum
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rijksoverheid op politiek-bestuurlijk niveau zorgdraagt voor coördinatie en besluitvorming. Het Rijk
kan, afhankelijk van het verloop van de situatie en al dan niet in combinatie, drie rollen vervullen:
faciliteren, richting geven en sturen.
Afschaling
De beslissing tot afschaling verloopt overeenkomstig de opschaling. In iedere fase wordt de
beslissing tot afschaling van de bestuurlijke organisatie en commandostructuur genomen door de in
die fase hoogst fungerende verantwoordelijke (Leider CoPI, Operationeel Leider, burgemeester,
voorzitter Veiligheidsregio). Bij deze beslissing moet tevens worden bepaald op welke wijze de
coördinatie van de nog lopende processen in de repressie- en nazorgfase wordt geregeld. De
beslissing tot wijziging van de inzet van materieel en personeel van de operationele diensten en
gemeenten kan onafhankelijk van de afschaling van de GRIP-fase plaatsvinden.
Elke wijziging in de GRIP-fase wordt, in principe via de GMK, gecommuniceerd aan alle betrokken
functionarissen.
Multidisciplinair knoppenmodel / A-synchrone opschaling
Het knoppenmodel is een hulpmiddel om de in te zetten capaciteit af te stemmen op de aard van het
incident. Daardoor is het mogelijk om naar behoefte bepaalde processen te activeren, zonder daarbij
verder dan nodig op te schalen in de GRIP-structuur. Kortom; afhankelijk van aard, omvang, ernst en
trend van het incident kan behoeftegericht operationele capaciteit worden ingezet.

2.3 Leiding en coördinatie
De operationele leiding en coördinatie is belegd bij de Leider CoPI (CoPI) of de Operationeel Leider
(ROT). In het schema in paragraaf 2.2 staat een samenvatting van de GRIP-regeling weergegeven.
Daarin staat ook wie wanneer de operationele leiding en coördinatie heeft in elke GRIP fase.
Opperbevel burgemeester
De burgemeester heeft het opperbevel in geval van een ramp, crisis of van ernstige vrees voor het
ontstaan daarvan. Degenen die aan de bestrijding van een ramp deelnemen, staan onder zijn bevel.
Niet bij alle crises wordt automatisch de crisisorganisatie geactiveerd. Zo ligt de aansturing bij
maatschappelijke onrust normaliter bij de lokale driehoek. Indien de maatschappelijke onrust verder
gaat dan alleen het vraagstuk van handhaving van de openbare orde en rechtsorde, kan de
burgemeester voor multidisciplinaire afstemming een beleidsteam bijeenroepen, waarin de
burgemeester wordt geadviseerd over zijn/haar gezagsrol. In dat geval zal het beleidsteam naast de
lokale driehoek functioneren omdat in de driehoek, naast de burgemeester, ook het OM een
gezagsrol heeft.
In geval van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis, of van ernstige vrees voor het
ontstaan daarvan, is de Voorzitter van de veiligheidsregio ten behoeve van de rampenbestrijding en
crisisbeheersing in de betrokken gemeenten belast met het opperbevel. De Voorzitter van de
veiligheidsregio laat zich in de besluitvorming adviseren door de burgemeesters van de betrokken
gemeenten. Hiervoor roept deze een Regionaal Beleidsteam bijeen.
In geval van een ramp of crisis die de grens van de veiligheidsregio overschrijdt, of van ernstige vrees
voor het ontstaan daarvan, blijft elke Voorzitter van de veiligheidsregio belast met het opperbevel. De
betrokken voorzitters maken samen afspraken over het coördinerend voorzitterschap. In principe is
dat de bronregio.
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In het geval van een ramp of crisis waarbij de nationale veiligheid in het geding is of kan zijn, kunnen
de ministers / MCCb de regie op onderdelen naar zich toe trekken. Het opperbevel blijft bij de
voorzitter van het (R)BT.
Verhouding opperbevel versus operationele leiding
De burgemeester of de Voorzitter veiligheidsregio heeft het opperbevel in geval van een ramp of een
crisis. De operationele leiding over de daadwerkelijke bestrijding van een ramp of crisis is
gedelegeerd aan de Operationeel Leider in het ROT en/of of de Leider CoPI in het CoPI. De
burgemeester of de Voorzitter veiligheidsregio geeft invulling aan het opperbevel door het nemen van
besluiten en formuleren van uitgangspunten over strategische en bestuurlijke thema´s. Hiermee
worden de randvoorwaarden, waarbinnen de Operationeel Leider of Leider CoPI leiding geeft aan de
bestrijding van een ramp of crisis, ingevuld.

2.4 Informatiemanagement
Informatiemanagement tijdens een crisissituatie is een cyclisch proces van het effectief en efficiënt
organiseren van de informatievoorziening tussen de verschillende onderdelen en actoren binnen de
crisisorganisatie. Het informatiemanagement - ten behoeve van de hoofdstructuur crisisbeheersing is gebaseerd op het concept van netcentrisch werken, waarbij een geïntegreerd, interactief netwerk
van besluitvormers, informatieleveranciers en eenheden op het zelfde moment over dezelfde
(feitelijke) informatie kan beschikken. Hiermee kan een ieder binnen de crisisorganisatie op zijn
niveau sneller en efficiënter leiding geven, afstemmen, controleren en bijsturen.

Eigen beeld Liaison

Eigen beeld Communicatie

Eigen beeld GHOR

Eigen beeld Politie

Eigen beeld Brandweer

Eigen beeld Bevolkingszorg

Eigen beeld (R)BT

Eigen beeld ROT

Eigen beeld CoPI

Eigen beeld GMK

Hiertoe houdt elk onderdeel binnen de hoofdstructuur van de crisisorganisatie een eigen beeld bij in
het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS), dat bijdraagt aan één (multidisciplinair)
situatiebeeld.

Situatiebeeld

Het situatiebeeld is dé multidisciplinaire samenvatting die dient om in het gehele netwerk hetzelfde
beeld te hebben van de activiteit. Het geeft in één oogopslag een actueel beeld van het incident;
huidige feiten, verwachtingen (mogelijke) gevolgen inclusief de actoren en de bestrijding.
Positie van het proces Informatiemanagement
Het proces informatiemanagement is ondersteunend aan het proces Leiding & coördinatie. Een snelle
en adequate hulpverlening is gebaat bij een zo snel en volledig mogelijk overzicht van de situatie;
informatiegestuurd werken op basis van een actueel gedeeld beeld geeft het proces van Leiding &
coördinatie bij crisisbeheersing en rampenbestrijding meer snelheid, daadkracht en doelgerichtheid.
Het proces Informatiemanagement:
1. versnelt het proces van beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming (BOB).
Beeldvorming kost minder tijd, waardoor in de vergadering(en) het accent meer kan komen te
liggen op de gemeenschappelijke oordeelsvorming en besluitvorming.
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2. levert een completer beeld van de situatie en van het bestrijdingsproces. Discrepanties,
tegenstrijdigheden, dubbelzinnigheid en onzekerheden komen sneller aan het licht.
3. stelt de organisatie in staat om aan de hand van het completere beeld sneller en beter te
anticiperen op een zich ontwikkelde situatie.
4. leidt met alle crisispartners tot beter onderbouwde, beter op elkaar afgestemde besluiten en
dus tot een effectievere en efficiëntere inzet.
Het proces informatiemanagement is nader beschreven in paragraaf 5.6.

2.5 Resourcemanagement
Het doel van ondersteunings- of resourcemanagement is het tijdig en in de juiste kwaliteit en
kwantiteit verwerven en ter beschikking stellen van personen, middelen en kennis ten behoeve van
het bestrijden van een ramp of crisis.
Resources
Bij een ramp of crisis kan het zijn dat er mensen, middelen of kennis nodig zijn die de Veiligheidsregio
Hollands Midden niet (ter beschikking) heeft. In de meeste gevallen zijn resources nodig voor een
monodisciplinair proces. Bijvoorbeeld een speciaal voertuig voor natuurbrandbestrijding voor de
brandweerzorg. De resources die een monodisciplinair karakter hebben worden door monodisciplines
georganiseerd.
Het thema resourcemanagement is standaard een thema op de agenda van het CoPI en het ROT.
Tijdens het overleg van het crisisteam wordt besproken welke resources nodig zijn om de ramp of
crisis op een doelmatige manier te bestrijden. Bepaalde resources vallen niet per definitie onder een
monodiscipline maar hebben een multidisciplinair karakter. Als de gewenste resource(s) niet
monodisciplinair georganiseerd kunnen worden, wordt in het crisisteam (CoPI of ROT) een van de
leden vrijgemaakt die de resources gaat organiseren.
Vraagregisseur
Een van de vormen van resources is kennis. De veiligheidsregio kan voor kennis- en adviesvragen bij
complexe of grootschalige incidenten het expertnetwerk van het Crisis Expert Team (CET)
inschakelen via de voorzitter van het CET. Dit is een inhoudelijk deskundige met directe toegang tot
alle kennisinstituten in het netwerk. Er zijn twee CET’s beschikbaar: CET Milieu en Drinkwater en
CET Straling.
De vragen vanuit de veiligheidsregio worden gesteld via de vraagregisseur. De vraagregisseur
bundelt en prioriteert de vragen uit het veld en beoordeelt of het nodig is om de vragen te stellen aan
de voorzitter van het CET. In de eerste fase van een incident of crisis (de acute fase) kunnen de
afzonderlijke kennisinstituten rechtstreeks benaderd worden voor enkelvoudige adviesaanvragen of
meetondersteuning.
Tijdens de bespreking van het thema resourcemanagement in het CoPI en/of ROT wordt besproken
of specifieke kennis nodig is om de crisis of ramp op een doelmatige manier te bestrijden die de
Veiligheidsregio Hollands Midden niet ter beschikking heeft. Als dat het geval is wijst de hoogst
operationele leidinggevende een inhoudelijk deskundige aan voor de rol van vraagregisseur.
Voorbeeld van een inhoudelijk deskundige is de AGS, GAGS of een liaison.
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3 Beschrijving hoofdstructuur crisisbeheersing
Inleiding

In dit hoofdstuk worden de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en
samenstelling van de verschillende crisisteams binnen de hoofdstructuur van de
crisisbeheersing beschreven.
De voorzitter van een crisisteam is eindverantwoordelijk voor het functioneren
van het desbetreffende team en kent daardoor andere bevoegd- en/of
verantwoordelijkheden dan de overige leden van het team. Om deze reden
worden de bevoegd- en verantwoordelijkheden van deze functionarissen nader
uitgewerkt in de verschillende paragrafen van dit hoofdstuk. Uitzondering hierop
is de beschrijving van het Team Bevolkingszorg. Officieel is het Team
Bevolkingszorg onderdeel van de hoofdstructuur, maar gezien het
monodisciplinaire karakter wordt het verder uitgewerkt in hoofdstuk 5.
De regionale organisatiestructuur bestaat uit drie niveaus:
- Op strategisch niveau worden de beslissingen genomen door de
burgemeester in het BT of de voorzitter Veiligheidsregio in het RBT;
- Op tactisch niveau ligt de coördinatie op de uitvoering van de crisisbeheersing
bij het ROT.
- Op operationeel niveau wordt door het CoPI Aansturing en uitvoering geven
aan de primaire en ondersteunende processen.

Samenstelling
Hoofdstructuur

Voor het aansturen van de crisisorganisatie bestaan de volgende organisaties of
crisisteams:
Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) / Calamiteitenmeldkamer (CMK);
Commando Plaats Incident (CoPI);
Regionaal Operationeel Team (ROT);
Beleidsteam (BT);
Regionaal Beleidsteam (RBT);
Team Bevolkingszorg (TBZ);
Actiecentra operationele diensten / Gemeentelijke taakorganisaties.

RBT
( Bij GRIP 4 vervaltBT)

BT
ROT
Sectie
Informatievoorz.

Sectie
Bevolkingszorg

Sectie
GHOR

Sectie
Politie

Sectie
Brandweer

Liaison

Actiecentra
Liaison

Actiecentra
Brandweer

Actiecentra
Politie

Actiecentra
GHOR

Gemeentelijke
Taakorganisaties

CoPI
Operationele eenheden
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Gemeen schappelijke
Meldkamer

Operationeel niveau

Team
Bevolkingszorg

Calamiteiten Meldkamer

Tactisch niveau

Strategisch niveau

Regionale
organisatiestructuur

3.1 Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) / Calamiteitenmeldkamer (CMK)
Inleiding

In de reguliere situatie worden meldingen behandeld door de GMK. De GMK
speelt in de eerste fase van een incident een belangrijke rol en dient snel en
daadkrachtig te handelen/alarmeren. Bij een incident kan vanaf GRIP 2 de
Calamiteitencoördinator (CaCo) besluiten om de meldkameractiviteiten t.a.v. het
incident te isoleren in de Calamiteitenmeldkamer (CMK). De praktijk wijst uit dat
niet de voorkeur heeft.
De alarmering van de operationele diensten, functionarissen en relevante
Bevoegd- en
organisaties.
verantwoordelijkheden
Binnen twee minuten nadat de overweging is gemaakt voor grootschalige
alarmering is begonnen met de alarmering van de hoofdstructuur tot en met
ROT-niveau (GRIP 2). De alarmering is binnen vijf minuten na de start
afgerond.
Informeren van de Voorzitter van de veiligheidsregio en de burgemeester van
de betrokken gemeente.
De calamiteitencoördinator (CaCo) is gemandateerd om in grootschalige- en
Bevoegdheden
rampsituaties op te schalen tot en met GRIP 2.
CalamiteitenCoördinatie en aansturing van de meldkamerprocessen.
coördinator
Opstarten van het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) door de
CaCo).
Initieel aanspreekpunt van het NCC in elke GRIP-fase.
Taken GMK / CMK

Gemeenschappelijke Meldkamer
- De intake, het doorgeleiden en afhandelen van verzoeken voor het leveren
van personele, facilitaire en informatievoorzieningen;
- Het alarmeren en inzetten van personele en facilitaire voorzieningen op de
juiste plaats en tijd en in de juiste kwaliteit en kwantiteit, waaronder het:
- alarmeren van de hoofdstructuur van crisisbeheersing conform GRIP;
- alarmeren van de relevante partner organisaties.
- Het in het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) opstellen en continu
bijwerken van het meldkamerbeeld bij (verwachte) opschaling naar GRIP 1 of
hoger (door CaCo);
- Het monitoren en bijsturen van de inzet van benodigde voorzieningen.

Samenstelling

Calamiteitenmeldkamer
- Afhandelen van berichtenverkeer dat te maken heeft met het GRIP-incident;
- Alarmeren van additionele eenheden voor het GRIP-incident;
- Continu bijwerken van het meldkamerbeeld in LCMS (door CaCo).
Samenstelling GMK / CMK
- Centralisten Brandweer
- Centralisten Ambulance
- Centralisten Politie
- Calamiteitencoördinator (CaCo)

Locatie

De GMK en CMK zijn gevestigd aan de Katschiplaan 10 te Den Haag.

Opkomsttijd

Tijdens kantooruren zijn alle functionarissen aanwezig. Buiten kantooruren is er
niet altijd een CaCo op de meldkamer aanwezig. Buiten kantooruren start de
CaCo binnen 30 minuten met de uitvoering van zijn/haar taken.
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3.2 Commando Plaats Incident (CoPI)
Inleiding

Wanneer bij de bestrijding van een incident in het brongebied meerdere
disciplines betrokken zijn en structurele coördinatie tussen de disciplines
noodzakelijk is, wordt opgeschaald naar GRIP 1. Er wordt op de plaats van het
incident een team ingericht, het Commando Plaats Incident (CoPI). Binnen het
CoPI worden onder eenhoofdige leiding de te behalen operationele prestaties op
de plaats van een incident gepland, gemonitord en daar waar nodig bijgestuurd.
- Opschalen naar GRIP 2;
Bevoegd- en
verantwoordelijkheden - Beslissen van afschaling bij GRIP 1;
- Bepalen welke operationele processen ter plaatse aan de orde zijn;
- Bepalen welke operationele eenheden per discipline ingezet moeten worden;
- Inzetten van eenheden in het brongebied;
- Geven van leiding aan de ingezette eenheden;
- Regelen van de eigen aflossing;
- Bij het ROT aanvragen van personeel en materieel;
- Bevorderen van informatie-uitwisseling bij operationeel
informatiemanagement.
Leidinggeven aan het gecoördineerd optreden van alle bij het incident
Bevoegd- en
betrokken operationele diensten ter plaatse, zonder daarbij de bevoegd- en
verantwoordelijkheden
verantwoordelijkheden van de afzonderlijke diensten over te nemen;
Leider CoPI
- Draagt zorg voor het uitvoeren van opdrachten en besluiten van het ROT;
- Adviezen van het CoPI voorleggen aan het ROT;
- Uitnodigen van relevante crisispartners in het CoPI;
- Neemt initiatief voor het evalueren van het functioneren van het CoPI na
incidenten.
Taken CoPI

Algemeen
Het CoPI is belast met de operationele leiding ter plaatse, de afstemming met
betrokken partijen en het adviseren van het ROT:
Vaststellen van het brongebied;
Het bepalen van de te volgen tactiek om te komen tot een snelle en
gecoördineerde hulpverlening en/of rampenbestrijding;
Het in het brongebied gecoördineerd en multidisciplinair leidinggeven aan de
ingezette eenheden t.b.v. de bronbestrijding;
Het coördineren tussen en het aansturen van de hulpdiensten en processen
die nodig zijn om de directe uitwerking van een ramp of crisis te bestrijden.
Het verzorgen van operationele woordvoering naar media. Bij GRIP 2 of
wanneer de Taakorganisatie Communicatie actief is wordt dit in overleg met
de communicatieadviseur ROT of Hoofd Taakorganisatie verzorgd.
Vanaf GRIP 2
- Totdat het ROT operationeel is, neemt het CoPI de taken voor het
effectgebied, op zich. Zodra het ROT operationeel is richt het CoPI zich op
het brongebied.
- Het gevraagd en ongevraagd verstrekken van informatie over de
rampenbestrijding aan het ROT;
- Het aanvragen van bijstand, aflossing en logistiek bij het ROT.

Samenstelling

Kernbezetting
 Leider CoPI (voorzitter)
 Officier van Dienst Brandweerzorg
 Officier van Dienst Geneeskundige Zorg
 Officier van Dienst Politiezorg
 Officier van Dienst Bevolkingszorg
 Communicatieadviseur CoPI
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Informatiemanager CoPI
Eventuele uitbreiding
 Liaison(s)
Ondersteuning
 Plotter
 Logistiek medewerker


Plotter

Informatie
manager

OvD
Geneeskundige
zorg

Leider CoPI

OvD
Politiezorg
OvD
Brandweerzorg
OvD
Bevolkingszorg
Communicatie
adviseur

Liaison

Liaison

Liaison

Meerdere CoPI’s

Bij een incident kan het noodzakelijk zijn om meerdere CoPI’s in te stellen.
Wanneer hiertoe wordt besloten, wordt automatisch opgeschaald naar GRIP 2.
Het eerste CoPI treedt op als coördinerend CoPI en zorgt tijdelijk voor de
onderlinge afstemming, informatie-uitwisseling en contacten met andere partijen.
Wanneer het ROT operationeel is, neemt deze de coördinerende rol tussen de
verschillende CoPI’s over.

Locatie

Het CoPI vindt plaats in een mobiele container nabij het incident. De leider CoPI
is verantwoordelijk voor het bepalen van een geschikte (veilige) locatie.

Opkomsttijd

Het CoPI begint (m.u.v. liaisons) binnen 30 minuten met de uitvoering van de
taken. De OvD bevolkingszorg heeft een opkomsttijd van 60 minuten.

3.3 Regionaal Operationeel Team (ROT)
Inleiding

Wanneer ook structurele coördinatie buiten het brongebied (dat wil zeggen in het
effectgebied) noodzakelijk is, wordt opgeschaald naar GRIP 2. Naast het CoPI
wordt een Regionaal Operationeel Team (ROT) ingericht. Binnen het ROT worden
onder eenhoofdige leiding integraal de te behalen operationele prestaties van het
totale incident gepland en gemonitord en daar waar nodig bijgestuurd.
- Bepalen van de beslispunten die bij GRIP 3 of hoger aan de voorzitter van het
Bevoegd- en
BT worden voorgelegd;
verantwoordelijkheden
- Regelen van de eigen aflossing;
- Beslissen tot afschaling bij GRIP 2 en het adviseren over afschaling bij GRIP
3 of hoger
- Uitvoering geven aan de opdrachten van het BT, binnen de daartoe gestelde
kaders;
- Geven van aanwijzingen door de Operationeel Leider aan de eenheden en
organisaties die betrokken zijn bij de ramp of crisis in lijn met het opperbevel
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van de voorzitter BT;
- Leiding geven aan de bestrijding van een crisis waarbij (nog) geen CoPI hoeft
te worden ingericht omdat een brongebied ontbreekt. Bijvoorbeeld bij een
dreigende crisis of door een crisis op afstand;
- Contact leggen met crisispartners;
- Afstemmen tussen de actiecentra van de verschillende diensten;
- Afstemmen met het CoPI en aansluiting van acties met actiecentra;
- Bepalen welke crisisbestrijdingsprocessen aan de orde zijn en bepalen welke
organisatie-eenheden ingezet moeten worden;
- Invulling geven aan de eigen verantwoordelijkheid voor de operationele
bestrijding in het effectgebied;
- Ondersteunen van het CoPI ten behoeve van managen schaarste, faciliteiten
etc.;
- Bij GRIP 3 en hoger zorgen voor de voorbereiding van communicatieactiviteiten aansluitend bij de communicatiestrategie van het (R)BT en onder
regie van het Hoofd Taakorganisatie Communicatie
- Bij GRIP 3 of hoger de besluiten van het BT vertalen in operationele kaders
voor de Leider CoPI.
- Leidinggeven aan het gecoördineerd optreden van alle bij het incident
Bevoegd- en
betrokken partners, zonder daarbij de bevoegd- en verantwoordelijkheden
verantwoordelijkheden
van de afzonderlijke bij het incident betrokken organisaties over te nemen;
Operationeel Leider
- Zorgdragen voor het uitvoeren van besluiten van de burgemeester/ Voorzitter
Veiligheidsregio;
- Adviezen van het ROT voorleggen aan het (R)BT;
- Uitnodigen van relevante crisispartners in het ROT;
- Neemt initiatief voor het evalueren van het functioneren van het CoPI na
incidenten..
Algemeen
Taken ROT
Het ROT is belast met de leiding op tactische niveau, de afstemming met andere
bij de crisis betrokken partijen en het adviseren van het (R)BT:
- De multidisciplinaire afstemming en aansturing van alle activiteiten in het
effectgebied;
- Het aansturen van alle bij de rampenbestrijding betrokken diensten en
organisaties;
- Het op tactisch niveau aansturen van het CoPI;
- Het regelen van bijstand, aflossing en logistiek van hulpverlenende eenheden
in zowel het bron- als het effectgebied;
- Coördineren van het totale operationele uitvoeringsproces van de
hulpverleningsdiensten in het effectgebied;
- De monodisciplinaire aansturing van de verschillende actiecentra;
- Het verzamelen, verwerken en verstrekken van informatie over de
crisissituatie en crisisbeheersing;
- Het afstemmen van het proces communicatie met de Communicatieadviseur
CoPI en de Hoofd Taakorganisatie Communicatie;
- Bij meerdere CoPI’s heeft het ROT een coördinerende rol tussen de
verschillende CoPI’s;
- Informeren van het NCC;
- Het ordenen en stellen van multidisciplinaire vraagstukken namens de VRHM
aan de voorzitter van het Crisis Expert Team (taak vraagregisseur);
Vanaf Grip 3
- Het vertalen, uitvoeren en monitoren van beleidsbeslissingen afkomstig van
het (R)BT;
- Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het (R)BT;
- Het afstemmen van de informatieverstrekking over het incident met de
voorlichter(s) van het (R)BT.
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Samenstelling

Kernbezetting
 Operationeel Leider (voorzitter)
 Algemeen Commandant Bevolkingszorg
 Algemeen Commandant Brandweerzorg
 Algemeen Commandant Geneeskundige zorg
 Algemeen Commandant Politiezorg
 Communicatieadviseur ROT
 Informatiemanager ROT
Eventuele uitbreiding
 Liaison(s)
Ondersteuning
 Staffunctionaris Bevolkingszorg
 Staffunctionaris Brandweerzorg
 Staffunctionaris Geneeskundige zorg (HIN – Hoofd Informatie)
 Staffunctionaris Politiezorg
 Informatiecoördinator
 Secretaris
 Plotter
Buitenring

Binnenring

Buitenring

ROT
Liaison
Communicatie

Politie
Politie
GHOR

GHOR

Liaison

Bevolkingszorg
Secretaris

Brandweer

Communicatie

Informatiemanager
Operationeel
Leider

Brandweer

Bevolkingszorg

Informatie- Informatie- Plotter
coördinator manager

Locatie

Het ROT is gehuisvest aan de Rooseveltstraat 4a te Leiden.

Opkomsttijd

De volgende onderdelen of functionarissen beginnen binnen de gestelde tijd met
de uitvoering van hun taken. De staffunctionaris en de algemeen commandant
van een sectie kunnen elkaar op verzoek van de Operationeel Leider bij de
aanvang van het eerste overleg vervangen.
 Informatiemanager
30 minuten
 Leden sectie informatievoorziening
40 minuten
 Operationeel Leider
45 minuten
 Algemeen Commandanten ROT
45 minuten
 Communicatieadviseur ROT
30 minuten
 Overige leden ROT (m.u.v. liaisons)
60 minuten

3.4 Beleidsteam (BT)
Inleiding

Wanneer sprake is van een bedreiging van het welzijn van (grote groepen van) de
bevolking en/ of bestuurlijke coördinatie of besluitvorming noodzakelijk is, wordt
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opgeschaald naar GRIP 3. Naast het CoPI en het ROT wordt een (gemeentelijk)
beleidsteam (BT) gevormd. Binnen het BT worden onder eenhoofdige leiding de
te behalen bestuurlijke prestaties gepland en gemonitord en daar waar nodig
bijgestuurd.
Coördinatie van en besluitvorming op organisatorische, juridische en
Bevoegd- en
bestuurlijke deelprocessen.
verantwoordelijkheden
Adviseren van de burgemeester (als opperbevelhebber) aangaande de
bestrijding van rampen en crises op strategisch beleidsmatig niveau.
Bevoegd- en
Beslisser:
verantwoordelijkheden - Heeft het opperbevel in geval van een ramp of crisis of van ernstige vrees
voor het ontstaan daarvan. Degenen die aan de bestrijding van een ramp of
Voorzitter BT
crisis deelnemen, staan onder zijn bevel;
- Bevoegd om in geval van rampen of crises, dan wel van ernstige vrees voor
het ontstaan daarvan, alle bevelen te geven die hij ter handhaving van de
openbare orde of ter beperking van gevaar nodig acht;
- Bevoegd tot het opschalen naar GRIP 3 en 4 en het uitnodigen van relevante
crisispartners in het BT.
Boegbeeld:
- Extern de overheid vertegenwoordigen in de aanpak van de crisis naar de
media, de bevolking, de hulpverleners en de bestuurlijke instanties en de
communicatie daarover.
Burgervader:
- Naar buiten treden richting bewoners en getroffenen.
- Adviseert de burgemeester bij het stellen van prioriteiten in de aanpak van de
Taken BT
crisisbeheersing ten behoeve van het ROT;
- Houdt toezicht op de uitvoering van de genomen beslissingen;
- Stemt de informatieverstrekking en communicatie af met het ROT en het
Hoofd Taakorganisatie Communicatie;
- Stuurt op aanvragen van personele en materiële hulp van elders, voor zover
dit niet gemandateerd is aan de diensten;
- Het eventueel uitvaardigen van noodbevelen of noodverordeningen;
- Het onderhouden van contacten met de media en de bevolking na overleg
met de Hoofd Taakorganisatie Communicatie.
Samenstelling

Kernbezetting
 Burgemeester (voorzitter)
 Adviseur BT Bevolkingszorg (Gemeentesecretaris)
 Adviseur BT Brandweer
 Adviseur BT Politie
 Adviseur BT GHOR (Directeur Publieke Gezondheid Hollands Midden)
 (Hoofd)officier van Justitie
 Informatiemanager BT
 Adviseur Crisisbeheersing (Medewerker Openbare Orde en Veiligheid)
 Communicatieadviseur BT
Eventuele uitbreiding
 Liaison(s)
Ondersteuning
 Notulist
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Liaison

(H)OvJ

Notulist

Adviseur BT
Geneeskundige zorg

Adviseur BT
Politiezorg

Communicatieadviseur

Adviseur BT
Brandweerzorg

Adviseur BT
Bevolkingszorg

Adviseur
Crisisbeheersing

Burgemeester

Informatiemanager

Locatie

Het BT is gehuisvest in een door de betreffende gemeente vooraf aangewezen
locatie.

Opkomsttijd

Een Beleidsteam begint 60 minuten nadat de burgemeester het Beleidsteam
bijeen heeft geroepen met de uitvoering van de taken.

3.5 Regionaal Beleidsteam (RBT)
Inleiding

Wanneer sprake is van een gemeentegrensoverschrijdend incident, de
hulpdiensten in meerdere gemeenten moeten optreden en bestuurlijke coördinatie
van betrokken gemeenten aan de orde is, wordt opgeschaald naar GRIP 4. Het
BT komt te vervallen en er wordt een regionaal beleidsteam (RBT) gevormd.
Binnen het RBT worden onder eenhoofdige leiding de te behalen bestuurlijke
prestaties gepland en gemonitord en daar waar nodig bijgestuurd.
Coördinatie van en besluitvorming op organisatorische, juridische en
Bevoegd- en
bestuurlijke deelprocessen.
verantwoordelijkheden
Adviseren van de voorzitter Veiligheidsregio (als opperbevelhebber) en de
afzonderlijke burgemeesters aangaande de bestrijding van rampen en crisis
op strategisch beleidsmatig niveau.
Bevoegd- en
Beslisser:
verantwoordelijkheden - Heeft het opperbevel in geval van een ramp of crisis of van ernstige vrees
voor het ontstaan daarvan. Degenen die aan de bestrijding van een ramp of
Voorzitter
crisis deelnemen, staan onder zijn bevel;
Veiligheidsregio
- Geeft de regionaal operationeel leider de bevelen die nodig worden geacht in
verband met de uitvoering van de door hem genomen besluiten;
- Heeft het mandaat over de aansturing van de crisisbeheersing. Hij is verplicht
het RBT te consulteren voordat hij besluiten neemt, tenzij de vereiste spoed
zich daartegen verzet.
- Geeft in geval van rampen of crisis, dan wel van ernstige vrees voor het
ontstaan daarvan, alle bevelen die ter handhaving van de openbare orde of
ter beperking van gevaar nodig worden geacht;
- Nodigt relevante crisispartners uit in het RBT;
Boegbeeld:
- Extern de overheid vertegenwoordigen in de aanpak van de crisis naar de
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media, de bevolking, de hulpverleners en de bestuurlijke instanties en de
communicatie daarover.
- Draagt er zorg voor dat de bevolking informatie wordt verschaft over de ramp/
het incident dat de gemeenten bedreigt of treft.
Bevoegdheden
burgemeesters
Taken

Samenstelling

De burgemeesters kunnen in het RBT schriftelijk bezwaar aantekenen tegen het
besluit van de voorzitter Veiligheidsregio.
- Adviseert de Voorzitter Veiligheidsregio bij het stellen van prioriteiten bij de
aanpak van de crisisbeheersing;
- Beleidsbeslissingen van de Voorzitter Veiligheidsregio (indien noodzakelijk)
doorzetten naar het ROT;
- Toezicht houden op de uitvoering van de genomen beslissingen;
- Het afstemmen van de informatieverstrekking/ voorlichting over het incident
met het ROT;
- Voorbereiden van de voorlichting aan de bevolking over de beleidsaspecten;
- Geven van opdrachten tot het treffen van aanvullende maatregelen;
- Sturen op het aanvragen van personele en materiële hulp van elders, voor
zover dit niet gemandateerd is aan de diensten;
- Het eventueel uitvaardigen van noodbevelen of noodverordeningen;
- Zorgdragen voor de verdeling van schaarse middelen en afwegen van de
behoefte en belangen van de betrokken gemeenten daarbij.
Kernbezetting
 Voorzitter Veiligheidsregio (voorzitter) + staf (gemeente Leiden). Vervanging
van de voorzitter Veiligheidsregio is vastgelegd in een AB besluit van 26 juni
2014. De vervangingsregeling is niet van toepassing op de staf.
 Burgemeesters van betrokken gemeenten (Het RBT kan besluiten dat niet
alle burgemeesters van de betrokken gemeenten zitting nemen in het RBT. Er
wordt dan overgegaan op een zogenaamd kern-RBT. De burgemeesters in
het kern-RBT zijn dan een afvaardiging van alle burgemeesters van de
betrokken gemeenten.)
 Adviseur RBT Bevolkingszorg
 Adviseur RBT Brandweer
 Adviseur RBT Politie
 Adviseur RBT GHOR
 Hoofdofficier van Justitie
 Dijkgraaf
 Informatiemanager RBT
 Adviseur Crisisbeheersing (Medewerker Openbare Orde en Veiligheid)
 Communicatieadviseur RBT
Eventuele uitbreiding
 Liaison(s)
Ondersteuning
 Notulist
 Facilitair ondersteuner
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(H)OvJ

Dijkgraaf

Liaison

Adviseur RBT
Brandweerzorg

Notulist

Adviseur RBT
Politiezorg

Communicatie
adviseur

Adviseur
Crisisbeheersing

Adviseur RBT
Geneeskundige
zorg

Informatiemanager

Adviseur RBT
Bevolkingszorg

Voorzitter
Veiligheidsregio

Burgemeester

Burgemeester

Locatie

Het RBT is gehuisvest op de Rooseveltstraat 4a te Leiden.

Opkomsttijd

Een Regionaal Beleidsteam begint 60 minuten nadat de Voorzitter
Veiligheidsregio het Regionaal Beleidsteam bijeen heeft geroepen met de
uitvoering van de taken.

3.6 Voorbereidend team
Inleiding

Bij dreigende, voorzienbare incidenten kan op elk niveau (operationeel, tactisch
en strategisch) een ‘voorbereidend team’ worden samengeroepen. Het
uitgangspunt hierbij is dat de gebeurtenis op korte termijn kan plaatsvinden, maar
dat een daadwerkelijk incident zich nog niet heeft voorgedaan. In tegenstelling tot
de reguliere GRIP kan elk team individueel gealarmeerd worden.

Initiatie

Alleen de voorzitter van elk crisisteam is bevoegd om het team daadwerkelijk
samen te roepen. Hij kan dit zelf initiëren of op basis van een dringend advies
vanuit één van de disciplines. Zo mogelijk stemmen relevante disciplines het
advies af.
Het bepalen van de mate van dreiging van het incident;
Taken
Het treffen van de noodzakelijke (voorzorgs-)maatregelen;
Het afstemmen van deze (voorzorgs-)maatregelen;
Het informeren van het bevoegd gezag(-en) over het wel of niet opschalen
van de crisisorganisatie;
Het informeren van de eigen organisatie en crisispartners.
Coördineren, voorbereiden en treffen van noodzakelijke (voorzorgs-)
Bevoegd- en
maatregelen;
Verantwoordelijkheden
Adviseren van het bevoegd gezag om wel of niet over te gaan tot opschaling
van de crisisorganisatie conform GRIP-procedure.
Samenstelling

Bij een voorbereidend team worden alle leden (incl. staffunctionarissen en de
informatieorganisatie) bijeen geroepen. Tijdens het eerste overleg wordt
inzichtelijk gemaakt welke processen voorbereid dienen te worden en welke
functionarissen/secties hierbij noodzakelijk zijn. De uiteindelijke samenstelling
van de voorbereidende teams is dus afhankelijk van het voorzienbare incident.

Alarmering

Alarmering van een voorbereidend ROT vindt door middel van paging (P2000)
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plaats. De overige teams worden telefonisch gealarmeerd.
Locatie

Zie hiervoor de locaties zoals deze zijn beschreven bij het CoPI, ROT, BT en
RBT

Opkomsttijd

De opkomsttijden voor de leden van de voorbereidende teams zijn conform de
genoemde opkomsttijden van de verschillende teams, tenzij dit expliciet anders
vermeld staat in het alarmeringsbericht.

Voorbeelden

Team
Voorbereidend CoPI
Voorbereidend ROT
Voorbereidend BT
Voorbereidend RBT

Voorbeeld
evenement;
demonstraties.
weer-/ of verkeersalarm, hoog water, droogte;
evenementen.
dreigende doorbraak;
dreigende ordeverstoring.
dreigende infectieziekte;
dreigende overstroming.
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4 Crisispartners
Samenwerking met partners is, mede op basis van het Regionaal Risicoprofiel van belang voor het
adequaat voorbereiden en bestrijden van incidenten, rampen en crises. Bij wet is vastgelegd dat in
het Regionaal Crisisplan van de VRHM afspraken met crisispartners worden opgenomen. In dit
hoofdstuk is op hoofdlijnen beschreven wat de taken en verantwoordelijkheden van crisispartners zijn
en welke afspraken zijn gemaakt over hoe tijdens crises wordt samengewerkt. Deze afspraken zijn
vastgelegd in diverse convenanten en nader uitgewerkt in informatiekaarten ´Partners´. Daarnaast
wordt in dit hoofdstuk beschreven hoe er wordt samengewerkt met buurregio’s en de landelijke
overheid.

4.1 Taken en bevoegdheden van Crisispartners
De crisispartners van VRHM hebben op hoofdlijnen de volgende taken:
- Afstemmen van werkzaamheden/ besluiten met de activiteiten en besluiten van de
veiligheidsregio, bijvoorbeeld middels een liaison die gemandateerd is namens de eigen
organisatie.
- Gevraagd en ongevraagd adviseren van het CoPI, ROT en/ of (R)BT inzake de
incidentbestrijding.
- (Pro-) actief delen van informatie.
- Afstemming ten aanzien van communicatie door het koppelen van de communicatieadviseur
ROT/CoPI of Hoofd Taakorganisatie Communicatie en de communicatieadviseur van de
desbetreffende organisatie
De bevoegdheden van de crisispartner zijn een afgeleide van de (wettelijke) taak van deze partner.
Deze zijn verder uitgewerkt in:
- convenanten en bijbehorende informatiekaart van de desbetreffende partner;
- de uitgave “Crisis en Recht” van Min. BZK (2008);
- de bestuurlijke netwerkkaarten crisisbeheersing (verantwoordelijkheidsverdeling per crisistype);
- rampbestrijdingsplannen en bijbehorende operationele samenvattingen.

4.2 Convenanten en informatiekaarten
De veiligheidsregio maakt in convenanten samenwerkingsafspraken met de crisispartners over de
aansluiting bij of op de crisisorganisatie van de regio. Ten aanzien van de crisispartners is een
onderverdeling te maken in de sectoren verkeer en vervoer, vitale infrastructuur en de natuurlijke
omgeving (o.a. watermanagement). In de bijbehorende convenanten staan afspraken over aansluiting
op:
- Primaire processen: waaronder afspraken over hoe uitvoerende processen van de verschillende
diensten op elkaar aansluiten.
- Sturende processen; waaronder afspraken over leidinggevende functionarissen die aansluiten in
een CoPI, ROT en/ of (R)BT en (proces) verantwoordelijkheden.
- Ondersteunende processen; waaronder afspraken over informatie-uitwisseling, melding en
alarmering, op- en afschaling en het gebruik van resources.
Diverse convenanten zijn samengevat in overzichtelijke informatiekaarten. Deze informatiekaarten
zijn bedoeld voor leden van de crisisteams van de VRHM en de crisisorganisatie van de
desbetreffende partner. Per crisispartner bevat deze informatiekaart in elk geval de bijzonderheden
ten aanzien van:
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-

Crisisstructuur;
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
Alarmering;
Op- en afschaling;
Leiding en coördinatie;
Informatievoorziening;
Crisiscommunicatie;
Regeling Liaison;
Bijzondere informatieproducten en resources.

Daarnaast zijn door de VRHM planvormingproducten gemaakt voor diverse risico’s op basis van het
Regionaal Risicoprofiel. Hierin staan de afspraken met partners en aandachtspunten voor de partners
benoemd ten aanzien van het onderwerp van het planvormingproduct.

4.3 Buurregio’s en landelijke overheid
De Veiligheidsregio Hollands Midden grenst aan de Veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland,
Haaglanden, Kennemerland, Rotterdam Rijnmond, Utrecht en Zuid-Holland Zuid. Tijdens een crisis
waarbij twee of meer van deze Veiligheidsregio’s betrokken zijn zal er samengewerkt worden conform
GRIP 5. Op 12 september 2011 hebben de Veiligheidsregio’s in Zuid-Holland een convenant
ondertekend waarin afspraken zijn gemaakt over interregionale samenwerking. Dit convenant blijft
intact, behalve dat de termen en de definities conform GRIP 5 gehanteerd worden.
In het onderstaande overzicht4 is het landelijk crisisbeheersingstelsel op hoofdlijnen weergegeven.

De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft voornamelijk te maken met het NCC en het LOCC. Het
NCC verzorgt en bewaakt het proces van crisiscoördinatie en crisiscommunicatie op rijksniveau en
het vormt in de warme fase de basis van de crisisorganisatie op rijksniveau. Het NCC ondersteunt
daarbij de partners die een inhoudelijke verantwoordelijkheid dragen voor een dreiging, incident,
crisis of beleid. De Veiligheidsregio Hollands Midden is een van die partners. Het NCC heeft een
4 Bron: Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming 12 september 2016
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factsheet ontwikkeld waarin concreet omschreven staat wat het NCC voor de Veiligheidsregio kan
betekenen. Deze factsheet is te vinden op website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
De andere landelijke organisatie waar de Veiligheidsregio Hollands Midden mee samenwerkt is het
LOCC. De Veiligheidsregio kan bij schaarste bij een ramp of crisis van mensen, middelen of expertise
van brandweer, politie, GHOR en Defensie ter ondersteuning vragen bij het LOCC. Het LOCC heeft
als doel om bij grootschalige incidenten, rampen en crises te komen tot een efficiënte en
samenhangende verdeling van middelen, mensen en expertise.
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5 Organisatie en taken van secties in hoofdstructuur
In organieke zin worden binnen de hoofdstructuur het RBT, BT, ROT, TBZ, CoPI en de GMK
onderscheiden. De multidisciplinaire onderdelen van de hoofdstructuur geven leiding en sturing aan
de leidinggevenden van de stafsecties, actiecentra en taakorganisaties. In dit hoofdstuk worden de
hiërarchische structuur, samenstelling en processen van de monodisciplinaire secties, actiecentra en
taakorganisaties beschreven. Naast de disciplines bevolkingszorg, brandweerzorg, geneeskundige
zorg en politiezorg wordt het proces ‘Informatievoorziening’ nader beschreven.

5.1 Organisatie en taken Bevolkingszorg
Inleiding

Binnen de hoofdstructuur worden voor de bevolkingszorg drie aansturende
teams of functies onderscheiden: de OvD-Bz, een sectie Bevolkingszorg als
onderdeel van het Regionaal Operationeel Team (ROT) en een Team
Bevolkingszorg. De sectie Bevolkingszorg staat onder leiding van de Algemeen
Commandant Bevolkingszorg. Onder het Team Bevolkingszorg vallen
vervolgens de teams die verantwoordelijk zijn voor de primaire
(uitvoerings)processen met betrekking tot bevolkingszorg.

Hiërarchische
structuur

Sectie Bevolkingszorg (ROT)

Team Bevolkingszorg
projectleider (preparatie) Nafase

Omgevingszorg

Publieke Zorg

Communicatie

Informatie

Ondersteuning

Officier van Dienst
Bevolkingszorg (CoPI)

5.1.1 Officier van Dienst Bevolkingszorg
Inleiding
De Officier van Dienst Bevolkingszorg is in een GRIP 1 situatie de hoogst
leidinggevende op het terrein van de bevolkingszorg. In die hoedanigheid is de
OvD-Bz lid van het CoPI. Bij verdere opschaling vervult de OvD-Bz een meer
coördinerende rol over de bevolkingszorg processen in het taakgebied van het
CoPI.
Taken

De kerntaken van de OvD-Bz zijn:
- deelnemen aan het CoPI;
- zorgdragen voor de opstart en leiding van de gemeentelijke processen
(bevolkingszorg) en de gemeentelijke functionarissen in het taakgebied van
het CoPI;
- zorgdragen voor overdracht naar de reguliere gemeentelijke organisatie.
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Functie-invulling

De functie OvD-Bz wordt per samenwerkende gemeenten ingevuld op basis van
het beschikbare competentieprofiel.

Opkomsttijd

De OvD-Bz komt op vanaf GRIP 1. Richtlijn voor opkomsttijd is 30 minuten.5

5.1.2 Sectie Bevolkingszorg ROT
Inleiding
De sectie Bevolkingszorg is onderdeel van het ROT en levert een bijdrage aan
de taken van het ROT. De sectie Bevolkingszorg stuurt vanuit het ROT het
Team Bevolkingszorg aan, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de
bevolkingszorg.
Samenstelling

De samenstelling van de Sectie Bevolkingszorg wordt bepaald door de
Algemeen Commandant Bevolkingszorg en bestaat tenminste uit de
functionarissen:
- Algemeen Commandant Bevolkingszorg (AC BZ)
- Staffunctionaris Bevolkingszorg
- Communicatieadviseur ROT6

Taken

De taken van de sectie Bevolkingszorg zijn:
- advisering aan het ROT over de inzet van bevolkingszorg processen;
- coördinatie over de bevolkingszorg processen;
- informatievoorziening naar de bevolkingszorg processen.

Opkomsttijd

De sectie Bevolkingszorg komt als onderdeel van het ROT bijeen in het
Regionaal Coördinatie Centrum (RCC) Hollands Midden.
Opkomsttijden:
- Algemeen Commandant Bevolkingszorg 45 minuten
- Staffunctionaris Bevolkingszorg
60 minuten

5.1.3 Algemeen Commandant Bevolkingszorg
- Zorgdragen voor de organisatie en uitvoering van de bevolkingszorg
Taken
(aansturing van de sectie Bevolkingszorg en het Team Bevolkingszorg).
- Deelnemen aan het Regionaal Operationeel Team (ROT).
- Zorgdragen voor overdracht naar de reguliere gemeentelijke organisatie(s).
- Bevoegd tot het inzetten van bevolkingszorg processen.
Bevoegdheden
- Bevoegd tot het aanvragen van ondersteuning uit buurgemeenten.
- Bevoegd om dwingende aanwijzingen te geven over de wijze en inzet van de
bevolkingszorg processen.
5.1.4 Team Bevolkingszorg (TBZ)
Inleiding
Het Team Bevolkingszorg (TBZ) is een lokaal gemeentelijk team en draagt de
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de bevolkingszorg. Het TBZ wordt
vanuit het ROT aangestuurd door de AC Bevolkingszorg.
Samenstelling

Samenstelling Team Bevolkingszorg:
- Voorzitter TBZ
- Hoofd Taakorganisatie Crisiscommunicatie
- Hoofd Taakorganisatie Publieke Zorg
- Hoofd Taakorganisatie Omgevingszorg
- Hoofd Taakorganisatie Informatie
- Hoofd Taakorganisatie Ondersteuning

5 De opkomsttijd van 30 minuten is gelijk aan die van het CoPI, maar geldt als een richtlijn en niet als een harde eis. Dit in
verband met de bestaande piketregelingen die gebaseerd zijn op een opkomsttijd van 60 minuten.
6 De communicatieadviseur ROT heeft naast zijn eigenstandige rol als adviseur in het ROT ook een rol als staffunctionaris
Bevolkingszorg binnen het taakgebied Communicatie. Binnen dit laatste taakgebied valt hij onder verantwoordelijkheid van de
Algemeen Commandant Bevolkingszorg.
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- Medewerker Openbare Orde en Veiligheid (MOV)
Het TBZ wordt ondersteund door:
- Verslaglegger
- Informatiecoördinator TBZ
- Projectleider nafase
Opkomsttijd

Het Team Bevolkingszorg komt bijeen op een vooraf lokaal aangewezen locatie
Opkomsttijden:
- Team Bevolkingszorg 90 minuten, m.u.v.
- Hoofd taakorganisatie Communicatie 45 minuten

Taken

Een Team Bevolkingszorg zorgt dat de volgende taken worden uitgevoerd
(Besluit VR, art. 2.1.3):
- het geven van voorlichting aan de bevolking;
- het voorzien in opvang en verzorging van de bevolking;
- het verzorgen van nazorg voor de bevolking;
- het registreren van de slachtoffers;
- het registreren van de schadegevallen, en;
- het adviseren van het Regionaal Operationeel Team.

Hoofdprocessen

De gemeentelijke teams voeren de volgende 4 hoofdprocessen uit:
- Crisiscommunicatie
- Publieke zorg
- Omgevingszorg
- (preparatie) Nafase

Ondersteunende
processen

Daarnaast zijn er twee ondersteunende processen:
- Informatiemanagement
- Ondersteuning
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5.2 Organisatie en taken Brandweerzorg
Binnen de hoofdstructuur worden voor de brandweerzorg twee aansturende
teams of functies onderscheiden: de OvD Brandweerzorg in het CoPI en een
sectie Brandweerzorg als onderdeel van het Regionaal Operationeel Team
(ROT). De sectie Brandweerzorg in het ROT staat onder leiding van een
Algemeen Commandant Brandweerzorg. Vooralsnog wordt voor de feitelijke
uitwerking van de processen verwezen naar de bestaande deelprocesplannen.

Hiërarchische
structuur

Informatie

Ontsmetting

Bron- en Emissiebestrijding

Sectie Brandweerzorg (ROT)

Redding

Inleiding

Ondersteuning

Officier van Dienst
Brandweerzorg (CoPI)

5.2.1 Officier van Dienst Brandweerzorg
Inleiding
De Officier van Dienst Brandweerzorg is in een GRIP 1 situatie de hoogst
leidinggevende op het terrein van de brandweerzorg. In die hoedanigheid is de
OvD Brandweerzorg lid van het CoPI. Bij verdere opschaling vervult de OvD
Brandweerzorg een meer coördinerende rol over de brandweerzorg processen
in het taakgebied van het CoPI.
De kerntaken van de OvD Brandweerzorg zijn:
Taken
- Vertegenwoordiger brandweerproces in het CoPI;
- Leidinggeven aan het Brandweerzorg op de plaats incident.
Opkomsttijd

De OvD Brandweerzorg komt op vanaf een incident met de classificatie groot en
heeft een opkomsttijd van 30 minuten (zie opkomsttijd CoPI)

5.2.2 Sectie Brandweerzorg ROT
Inleiding
De sectie Brandweerzorg is onderdeel van het ROT en levert een bijdrage aan
de taken van het ROT.
Samenstelling

De samenstelling van de sectie Brandweerzorg wordt bepaald door de
Algemeen Commandant Brandweerzorg en bestaat minimaal uit de volgende
rollen:
- Algemeen Commandant Brandweerzorg
- Staffunctionaris Brandweerzorg

Hoofdprocessen

De brandweer voert de volgende drie hoofdprocessen uit:
- Bron- en Emissiebestrijding
- Grootschalige Redding
- Grootschalige Ontsmetting

Ondersteunende
processen

Daarnaast zijn er twee ondersteunende processen:
- Informatiemanagement
- Ondersteuning
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Opkomsttijd

- Algemeen Commandant Brandweerzorg is operationeel inzetbaar binnen 45
minuten
- Staffunctionaris Brandweerzorg is operationeel inzetbaar binnen 60 minuten

5.2.3 Algemeen Commandant Brandweerzorg
Taken
De kerntaken van de Algemeen Commandant Brandweerzorg zijn:
- Zorg dragen voor de organisatie en uitvoering van de sectie brandweerzorg
(inclusief het leidinggeven aan de sectie)
- Zorgdragen voor overdracht naar de reguliere organisatie na afschaling
- Afstemmen van het proces brandweerzorg met andere overheden en
partners
Bevoegdheden

- Bevoegd tot het inzetten van de Brandweerzorgprocessen
- Bevoegd om dwingende aanwijzingen aan de diverse hoofden en
operationeel leidinggevenden binnen de actieve brandweerzorgprocessen.
- Bevoegd tot het activeren van de knoppen van de brandweerzorgprocessen.
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5.3 Organisatie en taken Geneeskundige Zorg
Inleiding

Binnen de hoofdstructuur worden voor de geneeskundige zorg twee
aansturende functies onderscheiden: de OvD Geneeskundige Zorg in het CoPI
en een sectie Geneeskundige Zorg als onderdeel van het Regionaal
Operationeel Team (ROT).

Hiërarchische
structuur

Sectie Geneeskundige Zorg
(ROT)

Publieke Gezondheid

Acute Gezondheid

Informatie

Ondersteuning

Officier van Dienst
Geneeskundige Zorg (CoPI)

5.3.1 Officier van Dienst Geneeskundige Zorg
Inleiding
De Officier van Dienst Geneeskundige Zorg is in een GRIP 1 situatie de hoogst
leidinggevende op het terrein van de Geneeskundige Zorg. In die hoedanigheid
is de OvD Geneeskundige Zorg lid van het CoPI. Bij verdere opschaling vervult
de OvD Geneeskundige een meer coördinerende rol over de geneeskundige
zorg processen in het taakgebied van het CoPI.
Taken

Opkomsttijd

De taken van de OvD Geneeskundige Zorg zijn:
- Leidinggeven aan de geneeskundige hulpverlening op de plaats incident.
- Coördineren van de multidisciplinaire samenwerking (CoPI).
- Rapporteren en adviseren aan de ACGZ.
De OvD Geneeskundige Zorg is binnen 30 minuten gestart met zijn of haar
werkzaamheden in het CoPI

5.3.2 Sectie Geneeskundige Zorg ROT
Inleiding
De sectie Geneeskundige Zorg is onderdeel van het ROT en levert een bijdrage
aan de taken van het ROT.
Samenstelling

De samenstelling van de sectie Geneeskundige zorg wordt bepaald door de
Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) en bestaat uit tenminste
de volgende rollen:
- Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg
- Hoofd Informatie (HIN)
De sectie Geneeskundige zorg kan eventueel worden uitgebreid met de
volgende functies:
- Hoofd Ondersteuning (HON)
- Hoofd Acute gezondheid
- Hoofd Publieke gezondheid
- Operationeel medewerker actiecentrum (OMAc)
- Liaisons van ketenpartners.
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Binnen de sectie Geneeskundige zorg in de crisisorganisatie worden alle
actiecentra aangestuurd door het Hoofd Ondersteuning. De ACGZ bepaalt de
omvang en de samenstelling van de stafsectie.
Hoofdprocessen

De GHOR coördineert de volgende 2 hoofdprocessen:
- Acute gezondheid
- Publieke gezondheid

Ondersteunende
processen

Daarnaast zijn er twee ondersteunende processen:
- Informatiemanagement
- Ondersteuning
- Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg is operationeel inzetbaar
binnen 45 minuten.
- Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg is operationeel inzetbaar binnen 60
minuten

Opkomsttijd

5.3.3 Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg
- Deelnemen aan het ROT
Taken
- Functioneel leidinggeven van de sectie Geneeskundige Zorg
- Inrichten en uitvoeren van het besluitvormingsproces gericht op de
multidisciplinaire samenwerking
- Opstellen en uitbrengen van adviezen
- De ACGZ is aangewezen door de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) als
Bevoegdheden
het daartoe bevoegde gezag. De ACGZ heeft het mandaat van de DPG om
de processen binnen de geneeskundige hulpverlening aan de sturen en de
benodigde opdrachten te geven en uit te laten voeren.
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5.4 Organisatie en taken Politiezorg
Binnen de hoofdstructuur worden voor de Politiezorg twee aansturende teams of
functies onderscheiden: de OvD Politiezorg in het CoPI en een sectie Politiezorg
als onderdeel van het Regionaal Operationeel Team (ROT). De organisatie
bestaat uit een Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO), oftewel de
sectie Politiezorg met aan het hoofd daarvan een Algemeen Commandant
Politiezorg.

Hiërarchische
structuur

Interventie

Opsporingsexpertise

Informatie

Opsporing

Handhaven en Netwerken

Bewaken en Beveiligen

Mobiliteit

Sectie Politiezorg (ROT)

Ordehandhaving

Inleiding

Ondersteuning

Officier van Dienst Politiezorg
(CoPI)

5.4.1 Officier van Dienst Politiezorg
Inleiding
De Officier van Dienst Politiezorg is in een GRIP 1 situatie de hoogst
leidinggevende op het terrein van de Politiezorg. In die hoedanigheid is de OvD
Politiezorg lid van het CoPI. Bij verdere opschaling vervult de OvD Politiezorg
een meer coördinerende rol over de politiezorg processen in het taakgebied van
het CoPI.
Taken

De kerntaken van de OvD Politiezorg zijn:
- Deelnemen aan het CoPI
- Zorgdragen voor de opstart en leiding van de politieprocessen en de
functionarissen vallend binnen het taakgebied van het CoPI
- Coördineren van de multidisciplinaire samenwerking (CoPI)

Opkomsttijd

De OvD Politiezorg start binnen 30 met de uitvoering van zijn of haar taken in
het CoPI (afhankelijk van de opkomstlocatie)

5.4.2 Sectie Politiezorg ROT
De sectie Politiezorg is onderdeel van het ROT en levert een bijdrage aan de
Inleiding
taken van het ROT.
Samenstelling

De samenstelling van de sectie Politiezorg wordt bepaald door de Algemeen
Commandant Politiezorg en bestaat uit tenminste de volgende rollen:
- Algemeen Commandant Politiezorg
- Hoofd Ordehandhaving
- Hoofd Opsporing
- Hoofd Informatie
- Hoofd Ondersteuning / Resources
De Sectie Politiezorg kan eventueel worden uitgebreid met de volgende functies:
- Hoofd Bewaken en Beveiligen
- Hoofd Mobiliteit
- Hoofd Handhaven Netwerken
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Hoofdprocessen

Ondersteunende
processen
Opkomsttijd

- Hoofd Opsporingsexpertise
Hoofd Interventie
De politie voert de volgende 7 hoofdprocessen uit:
- Mobiliteit
- Bewaken en beveiligen
- Ordehandhaving
- Handhaven netwerken
- Opsporing
- Opsporingsexpertise
- Interventie
Daarnaast zijn er twee ondersteunende processen:
- Informatiemanagement
- Ondersteuning
- Algemeen Commandant Politiezorg is operationeel inzetbaar binnen 45
minuten.

5.4.3 Algemeen Commandant Politiezorg
- Deelnemen aan het ROT
Taken
- Aansturen van de sectie Politiezorg
- Zorg dragen voor de organisatie en de uitvoering van de politietaken
- Zorg dragen voor de afstemming met de vertegenwoordiger van de politie in
het CoPI en (R)BT en het Actiecentrum politie
- Bevoegd tot het inzetten van de Politiezorgprocessen
Bevoegdheden
- Bevoegd om dwingende aanwijzingen te geven over de wijze en inzet van de
Politiezorgprocessen
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5.5 Organisatie en taken Informatiemanagement
Inleiding

Informatiemanagement tijdens een crisissituatie is een cyclisch proces van het
effectief en efficiënt organiseren van de informatievoorziening tussen de
verschillende onderdelen en actoren binnen de crisisorganisatie. Het
informatiemanagement - ten behoeve van de hoofdstructuur crisisbeheersing - is
gebaseerd op het concept van netcentrisch werken, waarbij een geïntegreerd,
interactief netwerk van besluitvormers, informatieleveranciers en eenheden op
hetzelfde moment over dezelfde (feitelijke) informatie kan beschikken. Hiermee
kan een ieder binnen de crisisorganisatie op zijn niveau sneller en efficiënter
leidinggeven, afstemmen, controleren en bijsturen.
Voor een uitgebreide beschrijving van informatiemanagement wordt verwezen
naar het landelijke referentiekader ‘Netcentrische Crisisbeheersing’.

Opbouw regionaal
beeld

Elk onderdeel binnen de hoofdstructuur van de crisisorganisatie houdt een eigen
beeld bij in het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS), dat bijdraagt aan
één totaalbeeld. Het totaalbeeld omvat het totaal van alle beelden en is
opgebouwd uit een situatiebeeld en een aantal eigen beelden.

Eigen beeld Liaison

Eigen beeld Communicatie

Eigen beeld GHOR

Eigen beeld Politie

Eigen beeld Brandweer

Eigen beeld Bevolkingszorg

Eigen beeld (R)BT

Eigen beeld ROT

Eigen beeld CoPI

Eigen beeld GMK

Regionaal totaalbeeld

Situatiebeeld

Het situatiebeeld is het centrale onderdeel van het totaalbeeld. Het
situatiebeeld is een voor alle betrokken partijen beschikbare actuele en
geverifieerde samenvatting van het incident. Het geeft in één oogopslag een
actueel beeld; huidige feiten, verwachtingen, (mogelijke) gevolgen inclusief de
actoren en de bestrijding. Doel van het situatiebeeld is om het proces van leiding
& coördinatie te ondersteunen met een eenduidig beeld.
Wanneer er een incident plaatsvindt dat meer dan regionale impact heeft, kan er
door het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) en het Nationaal
Crisiscentrum (NCC) - ter ondersteuning van de veiligheidsregio’s - een
landelijk beeld worden gecreëerd. Dit beeld wordt door het ROT gemonitord en
waar nodig verwerkt in het regionale totaalbeeld.
Geo data

Een overzichtelijk geografische plot maakt onderdeel uit van het totaalbeeld. Op
verschillende niveau’s (CoPI en ROT) wordt geo informatie (plot) toegevoegd
aan het totaalbeeld. Doordat vanuit de verschillende niveau’s in hetzelfde plot
wordt gewerkt, is de geo informatie gedeeld met de andere teams in de
hoofdstructuur crisisbeheersing VRHM. Voor de geo informatie geldt dezelfde
regiefunctie zoals hieronder beschreven.
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Regie

Een regiefunctie is nodig om te zorgen dat het beeld (tekst en plot) niet alleen
goed leesbaar en begrijpelijk is, maar ook integer en waar mogelijk gevalideerd.
De regie over het totaalbeeld wordt, afhankelijk van de GRIP-fase, gevoerd door
de gemeenschappelijke meldkamer, het CoPI of het ROT. In deze teams is de
CaCo/ informatiemanager verantwoordelijk voor de regie op het totaalbeeld.
In onderstaand schema is aangegeven waar de regie wordt belegd afhankelijk
van het opschalingsniveau.

De werkafspraken aangaande de netcentrische werkwijze bij GRIP 5 en GRIP
Rijk worden - bij de oplevering van deze versie van het Regionaal Crisisplan - op
landelijk niveau nog nader uitgewerkt.
Beschrijving functies

In onderstaand schema wordt een overzicht van bij het informatieproces
betrokken teams en functionarissen gegeven. Daarbij wordt aangegeven wat de
rol is.
Team
Functionaris
Rol i.h.k.v. proces
informatievoorziening
- Opstellen en actualiseren
GMK
CaCo
meldkamerbeeld (tevens startbeeld)

- Regie voeren over totaalbeeld in GRIP 1

CoPI

Informatiemanager
CoPI (IM CoPI)

Plotter CoPI

-

Logistiek
medewerker

-

totdat de IM CoPI de regie overneemt
Bijhouden eigen beeld
Monitoren situatiebeeld
Monitoren landelijk beeld
Opstellen en actualiseren eigen beeld
CoPI
Regie voeren over totaalbeeld in GRIP 1
Presenteren situatiebeeld
Monitoren situatiebeeld vanaf GRIP 2
Adviseren leider CoPI
Bewaken actie- en besluitenlijst CoPI
Visualiseren lokale geografische
informatie
Uitvoeren omgevingsanalyse
Namens de IM CoPI regie voeren over
de geografische informatie in LCMS Plot
Verzamelen van informatie (incl. foto’s)
t.b.v. beeldvorming.
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ROT

Informatiemanager
ROT (IM ROT)

- Presenteren situatiebeeld
- Leidinggeven aan de sectie IM ROT
- Adviseren operationeel leider (ook buiten
opschaling)

- Bewaken actie- en besluitenlijst ROT
- Regie voeren op totaalbeeld vanaf GRIP
2

Informatiecoördinator
ROT (IC ROT)

BT

- Opstellen en actualiseren eigen beeld
ROT

- Regie voeren op totaalbeeld vanaf GRIP

Plotter ROT

-

Secretaris

-

Informatiemanager
BT (IM BT)

-

TBZ

Actiecentra
Secties
ROT

Informatiecoördinator
TBZ (IC TBZ)

-

Informatiecoördinator
(IC)
Staffunctionarissen

-

-

2 (in opdracht van IM ROT)
Monitoren landelijk beeld
Samenstellen geografisch beeld (plot).
Uitvoeren van een omgevingsanalyse.
Namens de IM ROT regie voeren over
de geografische informatie in LCMS Plot
Opstellen besluitenlijst ROT
Ondersteunende werkzaamheden t.b.v.
sectie IM ROT
In samenwerking met voorzitter agenda
van BT voorbereiden
Presenteren van het situatiebeeld incl.
opdrachten en vragen vanuit ROT
Direct delen van informatie betreffende
acute besluiten
Beschikbaar stellen van besluitenlijst
(R)BT
In samenwerking met voorzitter agenda
van TBZ voorbereiden
Delen van uitkomsten/knelpunten van
mono processen, behalve proces
crisiscommunicatie
Opstellen en actualiseren desbetreffende
onderdeel van ‘eigen beeld’

- Opstellen en actualiseren eigen beeld
- Monitoren situatiebeeld
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6 Bronvermelding
Voor de opbouw en de inhoud van het RCP is gebruik gemaakt van diverse bronnen. Onderstaande
lijst is een opsomming van de belangrijkste bronnen.
1. Wet veiligheidsregio’s
2. Besluit veiligheidsregio’s
3. Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009
4. Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming (versie 26-04-2013)
5. Referentiekader Netcentrisch Werken (versie 1.0.2 d.d. 29-09 -2012)
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Bijlage 1 GRIP schema en toelichting
Referentie:
Wvr en
Bvr

Situatie

Operationeel
crisisteam

Operationele
leiding
volgens
Wvr

Bevoegd
gezag

GRIP 0

Normale dagelijkse werkwijze

Geen

Burgemeester

GRIP 1

Behoefte aan multidisciplinaire
coördinatie ter
plaatse van incident
Behoefte aan multidisciplinaire
coördinatie
ruimer dan alleen op de
plaats van het incident of
ter voorbereiding op een
mogelijk incident
Behoefte aan multidisciplinaire
coördinatie in de
omstandigheid dat
bestuurlijke opgaven voor
de burgemeester vragen
om ondersteuning door
een GBT
Behoefte aan multidisciplinaire
en bestuurlijke
coördinatie en leiding bij
een ramp of crisis van
meer dan plaatselijke
betekenis of ernstige
vrees voor het ontstaan
daarvan
Behoefte aan multidisciplinaire
en bestuurlijke
coördinatie bij een ramp
of crisis van meer dan
plaatselijke betekenis in
meerdere regio’s of
ernstige vrees voor het
ontstaan daarvan,
waartoe de betrokken
voorzitters VR in
gezamenlijkheid
besluiten omdat het
bestuurlijk noodzakelijk
wordt gevonden*

“Motorkap”
Overleg Plaats
Incident
CoPI

Leider CoPI

ROT

GRIP 2

GRIP 3

GRIP 4

GRIP 5
(interregion
aal)

Ondersteuning
en
advisering
van/aan
het
bevoegd
gezag
OvD’s

Calamiteiten
Coördinatie
Meldkamer

Door
minister/
NCTV te
benaderen
bevoegd
gezag

Nee

-

Burgemeester

Leider CoPI

Caco

Burgemeester

ROL

Burgemeester

ROL

Caco

Burgemeester

ROT

ROL

Burgemeester

ROL en GBT

Caco

Burgemeester

ROT

ROL

Voorzitter VR

ROL en RBT

Caco

Burgemeester

ROT’s in elke
betrokken
regio.
Voorzitters
wijzen samen
een
coördinerend
ROT aan (in
principe dat van
de bronregio).

Door
voorzitters VR
aangewezen
coördinerend
ROL (in
principe van
de bronregio)

Voorzitter VR,
elk voor zich.
Voorzitters
maken
samen
afspraken
over
coördinerend
voorzitterschap (in
principe
voorzitter uit
bronregio)

ROL’s én
RBT’s in
alle
betrokken
regio’s,

Caco

Burgemeester

Sturing Rijk
Ingeval van een situatie waarbij de nationale veiligheid in het geding is of kan zijn, of die op een andere manier een grote uitwerking op de
maatschappij kan hebben, kan het gewenst zijn dat de rijksoverheid op politiek-bestuurlijk niveau zorgdraagt voor coördinatie en
besluitvorming. Het Rijk kan, afhankelijk van het verloop van de situatie en al dan niet in combinatie, drie rollen vervullen: faciliteren,
richting geven en sturen. Dit werd enige tijd GRIP Rijk genoemd, maar deze term wordt inmiddels niet meer gebruikt. De rol van de
Rijksoverheid is niet veranderd. Zie voor een complete uitwerking van de rol van de Rijksoverheid het Nationaal Handboek
Crisisbesluitvorming (16-09-2016).
* Mochten de voorzitters van de betrokken veiligheidsregio’s het tijdens een specifiek incident niet eens kunnen worden over GRIP5, dan
voorziet de Wet veiligheidsregio’s (artikel 42) erin dat de Minister van Veiligheid en Justitie dienaangaande de commissaris(sen) van de
Koningin een aanwijzing kan laten geven.
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1e kolom: “Referentie: Wvr en Bvr” (GRIP-niveaus)
• GRIP 0 is geen officieel opschalingsniveau (er is immers geen
sprake van opschaling), maar “spreektaal” om de dagelijkse
routine van de hulpdiensten aan te duiden.
• GRIP 1 t/m 4 zijn de reeds bestaande aanduidingen van
opschalingsniveaus.
• De rij GRIP 5 (interregionaal) geeft een nadere specificatie van
de situatie in het geval van een ramp of crisis (of dreiging
daarvan) in meerdere regio’s tegelijkertijd.
2e kolom: “Situatie”
Deze kolom geeft een kwalitatieve omschrijving van de algemene
motivatie om bij een incident tot een bepaald GRIP-niveau op te
schalen. Daarbij is er voor gekozen de begrippen bron- en
effectgebied los te laten en is er meer op de feitelijke behoefte
aan coördinatie (operationeel of bestuurlijk) ingedeeld. Het
verschil in operationele opschaling en bestuurlijke coördinatie
komt zo ook meer tot zijn recht.
Toelichting per Gripniveau:
• Grip 0: Er wordt gewerkt volgens de normale routine van de
(hulpverlenings)diensten.
• Grip 1: De nadruk ligt op operationele, multidisciplinaire
coördinatie, ter plaatse van het incident en zich richtend op die
activiteiten die ook vanaf de plaats incident kunnen worden
overzien.
• Grip 2: De nadruk ligt nog steeds op operationele coördinatie,
maar niet alle processen kunnen worden overzien en aangestuurd
vanaf de plaats van het incident of er is (nog geen) duidelijk te
definiëren plaats incident.
• Grip 3: Het gaat om bestuurlijke opgaven voor het bevoegd
gezag
die het wenselijk maken dat een GBT de burgemeester
ondersteunt.
Deze omstandigheid kan zich bijvoorbeeld voordoen bij
noodzaak tot grootschalige bevolkingszorg (inclusief het
informeren
van de bevolking) en de daarbij behorende inzet van andere
dan operationele hulpverleningsdiensten, maar er kunnen ook
andere bestuurlijke opgaven spelen.
• Grip 4: Behoefte aan bestuurlijke coördinatie en leiding bij een
ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis. Deze situatie
ontstaat als de ramp of crisis door feitelijke effecten of de
maatschappelijke uitstraling het gezag van een burgemeester
overstijgt of dreigt te overstijgen en de noodzaak ontstaat tot
eenduidig bestuurlijk optreden.
• Grip 5: Als Grip 4 maar meerdere regio’s zijn betrokken. Omdat
de Wvr geen voorziening treft voor het overgaan van het gezag
dienen de betrokken voorzitters hiertoe gezamenlijk te besluiten.
Uitgangspunt hierbij is dat de bronregio leidend is. De voorzitter
van de bronregio neemt de bevoegdheden van de overige
betrokken voorzitters VR niet over. Zij nemen juist de besluiten
van de bronregio over. Wanneer de bron onduidelijk is of de
betrokken voorzitters hier gezamenlijk toe besluiten kan van
bovenstaand uitgangspunt worden afgeweken.

Sturing Rijksoverheid: Onder de tabel is een zin opgenomen over
sturing door de Rijksoverheid. Voorheen werd dit GRIP Rijk
genoemd. Op rijksniveau is de Ministeriële Commissie
Crisisbeheersing (MCCb) - voorgezeten door de Minister van
Veiligheid en Justitie of de Minister-President - belast met de
coördinatie van de intersectorale crisisbeheersing en
besluitvorming over de samenhangende aanpak daarvan. De
MCCb kan sturing aan geven aan een crisis als er behoefte is aan
sturing door het Rijk in situaties waarbij de nationale veiligheid in
het geding is of kan zijn. Daarvan is sprake als de vitale belangen
van de Nederlandse Staat en/of samenleving zodanig bedreigd
worden dat er sprake is van (potentiële) maatschappelijke
ontwrichting.
3e kolom: “Operationeel crisisteam”
Deze kolom geeft weer welke operationele crisisteams bij een
GRIP-niveau worden ingesteld om te voorzien in de benodigde
multidisciplinaire coördinatie. Met de aanduiding “al dan niet met
één of meerdere CoPI’s” (bij GRIP 2 en hoger) wordt bedoeld dat
er enerzijds niet altijd sprake is van een CoPI en anderzijds in
bepaalde gevallen juist meerdere CoPI’s tegelijkertijd kunnen
functioneren.
Toelichting per Gripniveau:
• Grip 0: Er is geen sprake van een formeel teamverband.
• Grip 1: Ter plaatse wordt een CoPI ingesteld onder eenhoofdige
operationele leiding. Een commando plaats incident is belast met
de operationele leiding ter plaatse, de afstemming met andere
betrokken partijen als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de
Wvr, en het adviseren van het Regionaal Operationeel Team.
• Grip 2: Een regionaal operationeel team is belast met de
operationele leiding, de afstemming met andere bij de ramp of
crisis betrokken partijen en het adviseren van het Gemeentelijk of
Regionaal Beleidsteam. Leiding en coördinatie van het geheel aan
crisisbeheersingsprocessen vindt dus plaats binnen het Regionaal
Operationeel Team. Daarnaast kan er, indien aard en omvang van
het incident hier aanleiding toe geven, op locatie gewerkt worden
met één of meerdere CoPI’s waarvan de werkzaamheden worden
gecoördineerd door het ROT.
• Grip 3: Zie hierboven bij Grip 2.
• Grip 4: Zie hierboven bij Grip 2.
• Grip 5: Zie hierboven bij Grip 2. Echter er zal, als uitgangspunt,
sprake zijn van meerdere regionale operationele teams. Het ROT
in de regio waarvan de voorzitter coördineert zal ook als
coördinerend ROT optreden.
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4e kolom: “Operationele leiding volgens Wvr”
Deze kolom geeft weer welk team (met respectievelijke leider/
voorzitter) op grond van de Wet veiligheidsregio’s voor het
bevoegd gezag aanspreekbaar is op de operationele coördinatie.
Toelichting per Gripniveau:
• Grip 0: Er is geen volgens de Wvr aangewezen hoogst
operationeel
leidinggevende.
• Grip 1: Het CoPI staat conform het Bvr onder leiding van de
“Leider
CoPI” die daarmee de hoogst operationeel leidinggevende is.
• GRIP 2: Conform het Bvr geeft de Regionaal Operationeel Leider
leiding aan het ROT. Daarmee is hij de tevens hoogst operationeel
leidinggevende.
• Grip 3: Zie hierboven bij Grip2. Hierin heeft het gemeentelijk
beleidsteam een adviserende taak.
• Grip 4: Zie hierboven bij Grip 2.
• Grip 5: Zie hierboven bij Grip 2. Echter er zal, als uitgangspunt,
sprake zijn van meerdere regionale operationele teams. Het ROT
in de regio waarvan de voorzitter coördineert zal ook als
coördinerend ROT optreden. In het verlengde daarvan is de ROL
van die regio de coördinerend ROL of COL.

Bij sturing door de Rijksoverheid wordt Ministeriële Commissie
ondersteund en geadviseerd door de Interdepartementale
Commissie Crisisbeheersing (ICCb) onder voorzitterschap van de
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
en het Adviesteam (AT).
7e kolom: “Calamiteiten coördinatie meldkamer”
Deze kolom geeft weer of er sprake is van eenhoofdige leiding
(CaCo) binnen de meldkamer, zoals bedoeld in artikel 2.2.2 van
het Besluit veiligheidsregio´s. Dit is het geval in alle GRIP situaties.
Bij GRIP 5 is dit het geval in alle betrokken meldkamers. Er is dus
geen coördinerend CaCo. Bij sturing door de Rijksoverheid vervult
op nationaal niveau het Nationaal Crisiscentrum (NCC) de functie
van CaCo.
8e kolom: “Door minister/NCTV te benaderen bevoegd gezag
Deze kolom geeft weer met wie binnen een regio de minister
(of namens deze medewerkers van de NCTV) contact zoekt ter
afstemming van de bestuurlijke coördinatie. Dit is het bevoegde
gezag (burgemeester, voorzitter veiligheidsregio of eventueel de
aangewezen voorzitter in een GRIP 5 situatie). Bij sturing door de
Rijksoverheid ligt het bevoegd gezag in de algemene of de
functionele kolom.

5e kolom: “Bevoegd gezag”
Deze kolom geeft weer bij welk publiek orgaan het opperbevel
met bijbehorende (nood)bevoegdheden berust. Ingevolge de Wet
veiligheidsregio’s zijn er twee mogelijkheden: de burgemeester
(onder reguliere omstandigheden en bij GRIP 1 t/m 3) of de
voorzitter van de veiligheidsregio (GRIP 4 en GRIP 5). Ook bij GRIP
5 berusten het opperbevel en de (nood)bevoegdheden binnen de
betrokken regio’s op grond van de Wet veiligheidsregio’s
uitsluitend bij de eigen voorzitter, met dien verstande dat één van
de voorzitters (in principe die van de bronregio) de bestuurlijke
aansturing door de betrokken voorzitters coördineert (zie
toelichting 2e kolom onder Grip5). Bij sturing door de
Rijksoverheid berust het bevoegd gezag op nationaal niveau bij de
betrokken ministers c.q. de Ministeriële Commissie
Crisisbeheersing (MCCb).
6e kolom: “Ondersteuning en advisering bevoegd gezag”
Deze kolom geeft weer wie in ieder geval de adviseurs van het
bevoegd gezag zijn.
Toelichting per Gripniveau:
• Grip 0: De Officieren van Dienst en overige leidinggevenden van
de betrokken diensten adviseren de burgemeester zelfstandig
met betrekking tot hun eigen taakuitvoering.
• Grip 1 / GRIP 2: de hoogste leidinggevenden zoals beschreven in
kolom 4 adviseren de burgemeester met betrekking tot de aanpak
van het incident.
• Grip 3: Zie hierboven. Daarnaast heeft het gemeentelijk
beleidsteam een adviserende taak.
• Grip 4: Zie hierboven bij Grip 1 / Grip 2. Ter voorkoming van
dubbele sturing zijn GBT’s niet gewenst.
• Grip 5: Zie hierboven. In principe houden alle Regionaal
Operationeel Leiders en Beleidsteams hun adviestaak ten
opzichte van hun eigen bevoegd gezag. De ROL en het RBT uit de
regio waarvan de voorzitter coördineert hebben daarmee een
bijzondere positie.
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Bijlage 2 Leiding en Coördinatie en informatieproducten

De bijlage bestaat uit de volgende onderdelen:
Deel A: Inleiding en beschrijving sturend proces
Deel B: Aandachtspuntenkaart per team (CoPI, ROT, (R)BT)
Deel C: Multidisciplinair termenoverzicht
Deel D: Schematisch overzicht informatiebehoeften
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Deel A: Inleiding en beschrijving sturen proces
Doelstelling
In dit deel van het Regionaal Crisisplan Hollands Midden worden de volgende zaken beschreven:
A. Een uitwerking van het proces Leiding en Coördinatie binnen de hoofdstructuur van
Crisisbeheersing;
B. Een overzicht van informatiethema´s die per proces noodzakelijk zijn om het proces goed te
kunnen uitvoeren en informatiethema´s die ten behoeve van andere processen opgeleverd moeten
worden. Hiermee is de onderlinge informatiebehoefte tussen disciplines inzichtelijk gemaakt en
kunnen deze worden verwerkt in de procesbeschrijvingen per kolom.
C. Een multidisciplinair termenoverzicht waarin de belangrijkste informatiethema´s zijn beschreven.
D. Praktische aandachtspuntenkaarten op operationeel, tactisch en strategisch niveau.
Met bovengenoemde beschrijvingen wordt het volgende beoogd:
 Duidelijkheid over welke informatie vanuit een bepaald proces opgeleverd moet worden, zodat
andere processen op de juiste wijze ingericht en aangestuurd kunnen worden.
 Crisisfunctionarissen krijgen meer inzicht in de informatie die zij multidisciplinair moeten delen
met anderen. Hierdoor zijn zij beter in staat om proactief met informatie om te gaan, wat de
gezamenlijke beeldvorming en besluitvorming ten goede komt.
 Het totaaloverzicht aan informatieproducten zorgt ervoor dat de sectie Informatiemanagement
beter in staat is om regie te voeren op het informatieproces.
 Doordat de definities eenduidig worden vastgesteld, wordt begripsverwarring voorkomen en kan
een multidisciplinair totaalbeeld efficiënter tot stand komen. De crisisfunctionarissen worden beter
in staat gesteld om ¨dezelfde taal¨ te spreken.
Het procesmodel ‘sturen rampenbestrijding en crisisbeheersing’
Het doel van het proces “Sturen rampenbestrijding en crisisbeheersing” is te bereiken dat de
multidisciplinaire bestrijding van een ramp- of crisissituatie zo effectief mogelijk gestuurd wordt.
Dit proces zorgt ervoor dat er een optimale strategie gekozen wordt en dat een passende aanpak
voor die strategie ontwikkeld en uitgezet wordt.
Via terugkoppelingen (informerend en sturend) wordt de bestrijding gestuurd, totdat de situatie weer
normaal is geworden. Onderstaand schema geeft dit generieke, voor elk team en voor elk proces
toepasbare proces op hoofdlijnen weer.
Totaalbeeld:
Afwijkingsinformatie

(Plannen)
Alarmering

Strategieadvies
Totaalbeeld

(Bestrijdings)
strategie
bepalen

Besluit
bestrijdingsstrategie

Inzetadvies
Voortgangsinformatie

Voortgangsinformatie

Aanpak
bepalen

Inzetplan

WERK
VERDELEN

Inzetopdracht
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Toelichting
Dit proces wordt uitgevoerd in opgeschaalde, multidisciplinaire situaties. Het start dan ook met de
alarmering. Op basis van een vergelijking van de actuele situatie, onder meer op basis van het
beschikbare totaalbeeld, met eerder ontworpen plannen en scenario’s wordt in het proces
‘(bestrijdings)strategie bepalen’ beoordeeld in hoeverre er afwijkingen nodig zijn op de eerdere
planvorming. Hieruit vloeit een (nieuwe) strategie voort, waarin aangegeven wordt wat er bereikt moet
worden (te realiseren prestaties) en wat daarbij de beleids- en tolerantiegrenzen zijn.
In het proces “Aanpak bepalen” wordt onderzocht hoe deze strategie het beste multidisciplinair
uitgevoerd kan worden. De hieruit voortvloeiende keuze leidt tot een multidisciplinair inzetplan, waarin
beschikbare capaciteit(en) 7 – in samenhang – worden gekoppeld aan te realiseren resultaten.
Het inzetplan wordt in het proces ‘Werk verdelen’ vertaald in concrete inzetopdrachten naar de
uitvoerende en ondersteunende processen, die uitgevoerd worden door de betrokken
taakorganisaties / CoPI’s. Daarnaast wordt in dit proces de voortgang van de uitvoering en
ondersteuning bewaakt.
Het proces kent twee soorten terugkoppelconstructies. Allereerst is er de informerende
terugkoppeling, waarin de voortgang gecommuniceerd wordt. Deze maakt onderdeel uit van het
totaalbeeld. Bij het ontwerp van het proces zijn hiervoor dan ook geen afzonderlijke
informatieproducten gedefinieerd. De regelende terugkoppelingen zijn wel als informatieproduct
opgenomen, omdat deze een wezenlijk onderdeel van de stuurcyclus uitmaken (‘Strategieadvies’ en
‘Inzetadvies’). Ook de ‘afwijkingsinformatie’ wordt beschouwd als een regelende terugkoppeling.
Deze afwijkingsinformatie vanuit de uitvoerende processen - en het eventueel signaleren van trends
vanuit het ondersteunende proces 'informatiemanagement' - maakt deel uit van het totaalbeeld; de
voor de besturing benodigde informatie is in dit deel wel gespecificeerd.
Besluitvormingsstructuur BOB
Bovenstaand sturingsproces is generiek en kan worden ingepast in de stappen die binnen de
verschillende crisisteams worden doorlopen ten behoeve van de crisisbesluitvorming. Dit is de
zogenaamde BOB structuur. Het BOB - proces verschaft structuur aan het overleg. In het BOB proces wordt het overleg in drie fases ingedeeld: De beeldvormende fase, de oordeelsvormende fase
en de besluitvormende fase. Om het overleg gestructureerd te laten verlopen, zal elke fase expliciet
moeten worden doorlopen. Schematisch ziet dat er als volgt uit:

Aanpak bepalen

Uitvoeren

Inzetplan

Beeldvormen

Totaalbeeld:
Afwijkingsinformatie

Resourceproces

Informatieproces

Informatieproces

Totaalbeeld

Oordeelvormen

Inzetadvies

Aanpak bepalen

Uitvoeren

Besluitvormen

Inzetopdracht
Resourceproces
Informatieproces

7 Onder capaciteit wordt hier verstaan: de personele, facilitaire en informatievoorzieningen.
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Toelichting
Beeldvorming
In de beeldvormende fase wordt het incident, de crisis of ramp en de doelstelling van het overleg
gedefinieerd, zodat voor ieder duidelijk is wat het overleg moet opleveren. In deze fase dienen
deelnemers zich te beperken tot het stellen van verhelderende vragen om de beeldvorming te
completeren. Wat is er voor mij als deelnemer nog onduidelijk en welke informatie heb ik nog nodig
om na afsluiting van deze fase na te kunnen denken over mogelijke oplossingen? Aan het einde van
deze fase heeft iedereen een eenduidig beeld van het incident.
Oordeelsvorming (prioriteiten & prognoses)
De oordeelsvormende fase is erop gericht om beslispunten, knelpunten en dilemma´s (prioriteiten)
aan te dragen en scenario´s met de daarbij behorende consequenties (prognose) te benoemen.
Deze fase valt te onderscheiden in een aanloopfase waarin zonder discussie kort en bondig de
mogelijke oplossingen en bijbehorende consequenties worden genoemd, gevolgd door een
discussiefase waarin afwegingen worden gemaakt en consequenties nader worden besproken.
Als overgang naar de Besluitvormende fase vindt een selectie van mogelijke oplossingen (mogelijke
wijzen van optreden) plaats die bruikbaar zijn en waarover een besluit genomen dient te worden. In
deze fase wordt een inzetstrategie en een plan van aanpak geformuleerd.
Besluitvorming
De besluitvormende fase richt zich op het nemen van het besluit. Hiervoor kan zo nodig een
criteria/beslismatrix gebruikt worden waarbij een (af-)weging van argumenten een te nemen besluit
kan onderbouwen. Na het nemen van het besluit wordt: wie, wat, waar, wanneer en hoe ingevuld. De
wijze waarop de uitvoering van het besluit wordt bewaakt, geëvalueerd en er zo nodig bijgestuurd, is
het sluitstuk van het BOB-proces.
Om de besluitvormingscyclus te voltooien en het cyclische proces te benadrukken, waarbij er continu
voortgans- en afwijkingsinformatie wordt aangeleverd, worden de volgende stappen aan de BOB
strucutuur toegevoegd:
- Opdrachtverstrekking
- Controle op de voortgang
Bovengenoemd proces vormt de basis voor het besluitvormingsproces op zowel operationeel,
tactisch als strategisch niveau, en vormt derhalve de basis voor de standaard agenda in elk team.

Deel B Aandachtspuntenkaarten per team (CoPI, ROT, (R)BT)
In dit onderdeel wordt aan de hand van het beschreven sturende proces binnen crisisbeheersing
beschreven, wat per team per processtap de relevante informatiethema´s zijn. Door de schematische
weergave biedt dit in een oogopslag een overzicht van de belangrijke processtappen en thema´s. De
kaarten zijn met name bedoeld als praktische handreiking, dit betekent niet dat de thema´s
puntsgewijs moeten worden besproken.
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Aandachtspuntenkaart CoPI (Versie 12 maart 2015)

18 september 2017
150611 RCP Veiligheidsregio Hollands Midden Deel 1

Pagina 42

Aandachtspuntenkaart ROT (Versie 12 maart 2015)
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Aandachtspuntenkaart (R)BT (Versie 12 maart 2015)
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Deel C Multidisciplinair termenoverzicht
Doelgroep en doel
Dit overzicht van alle multidisciplinaire termen is bedoeld als naslagwerk voor alle operationele
crisisfunctionarissen in de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het doel van dit overzicht is dat alle
functionarissen/ kolommen een eenduidige definitie hanteren van de termen die gezamenlijk gebruikt
worden. Op deze manier neemt de kans op onderlinge communicatiestoringen af, wat vervolgens het
besluitvormingsproces ten goede komt.
Algemeen overzicht incident X
In onderstaande afbeelding is schematisch een incident weergegeven. In de afbeelding wordt
overzichtelijk weergegeven met welke aspecten een crisisfunctionaris rekening dient te houden bij
een dergelijk incident. In de rest van dit document wordt nader ingegaan op deze en andere
aspecten.
Omgevingsbeeld

VEILIG GEBIED (COLD-zone)

Mobiliteitsplan

ONVEILIG GEBIED
(WARM-zone)

Eerste
opvanglocatie

Definitieve
opvanglocatie

(regie: Politie)

(regie: Gemeente)

Gewondennest

Ziekenhuis

INCIDENT

Huisartsenpost
(HAP)

INZETGEBIED
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Slachtofferbeeld

(HOT-zone)

Termen in informatieproducten ‘Beeldvorming’
1. Incident
Korte omschrijving van het incident
- Oorzaak (naar gevolg)
- Actuele situatie
- Actuele bestrijdingstactiek
2. Omgeving
Object- en omgevingsinformatie
Ontsluiten en interpreteren van data die van toepassing is op de bij het incident betrokken objecten of
omgeving. Dit bestaat uit preparatieve data die in de koude fase ontwikkeld is en zoveel mogelijk
gekoppeld is binnen LCMS.
(Preparatieve) informatie
Infrastructuur
- Wegen
- Spoor
- Buisleidingen
Objecten
- Geneeskundige instellingen
- Objecten met bijzondere gevaren
- Objecten met kwetsbare groepen

Bronsysteem
- Risicokaart

Vitale infrastructuur
Bevolkingszorg
- Aantal bewoners
- Bevolkingssamenstelling in een specifiek
gebied
- Adresgegevens
- Persoonsgegevens
- Evenementen

Risicokaart

- Risicokaart
- GHOR4all
- GBA

- GBA/ BAG registratie
- Evenementenkalender

Kwetsbare objecten
• woningen, woonschepen en woonwagens;
• gebouwen bestemd voor het verblijf van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten
(ziekenhuizen, verpleeghuizen, scholen etc.);
• gebouwen waarin grote aantallen personen aanwezig zijn (kantoorgebouwen, hotels,
winkelcentra etc.);
• kampeer- en andere recreatieterreinen.
Kwetsbare personen
Personen / groepen die onvoldoende zelfredzaam zijn door bijvoorbeeld:
• een lichamelijke beperking;
• een verstandelijke beperking.
Evenement
Een georganiseerde activiteit die gedurende een korte periode relatief veel bezoekers trekt.
Vitale infrastructuur
Ketens van vergelijkbare partijen waarvan het vanuit maatschappelijk oogpunt cruciaal is dat zij
blijven functioneren:
1. Chemische en nucleaire industrie
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Drinkwatersector (drinkwatervoorziening)
Energiesector (elektriciteit, aardgas en olie)
Financiële sector (betalingsdiensten, financiële overdracht overheid)
Gezondheid (spoedeisende hulp, geneesmiddelen, vaccins, nucleaire geneeskunde)
Waterbeheer (beheren waterkwaliteit, keren en beheren waterkwantiteit)
Openbaar bestuur (diplomatieke communicatie, informatieverstrekking overheid, krijgsmacht)
Openbare Orde en Veiligheid (opsporing, handhaving, fysieke veiligheid)
Rechtsorde (rechtspraak, gevangeniswezen)
Telecommunicatie (telefonie, radio, satelliet, omroep, internet, post)
Transport (Hoofdwegen, vaarwegen, spoor, Mainport Schiphol, Mainport Rotterdam)
Voedsel(keten)

Netwerkanalyse
Analyse van de voor het incident geldende netwerk. Hieronder valt:
• Overzicht van relevante netwerkpartners
• Overzicht van relevante planvormen
• Scan van het bestuurlijk netwerk (o.b.v. bestuurlijke netwerkkaarten)
Plaats delict
Het door de politie afgezette gebied ter bescherming van sporen ten behoeve van het onderzoek. In
de acute fase kan deze zone door niet-politie functionarissen worden betreden, wanneer dat
noodzakelijk is voor het optreden in de acute fase. Politie geeft aandachtspunten ten aanzien van het
betreden plaats delict weer.
3. Risico’s / gevaren
Veilig/ onveilig gebied
Bepaal bij elk incident het veilig en onveilig gebied voor hulpverleners (met/ zonder persoonlijke
beschermingsmiddelen), burgers en slachtoffers. Bij ongevallen met gevaarlijke stoffen kan
gesproken worden over een ¨hot, warm en cold zone¨. Let op: Bij de bestrijding van de gevolgen van
een terroristische aanslag wordt er ook gesproken over hot-warm-cold zones. Hierbij is de gevaar
setting anders van aard.
1. Hot zone: Dit is het brongebied wat tot minimaal 25 meter bovenwinds doorloopt. Dit gebied is
alleen toegankelijk voor de brandweer in de door hun te bepalen beschermingsmaatregelen.
2. Warm zone: In dit gebied mogen ook andere hulpverleners komen, mits zij indien nodig passende
beschermingsmaatregelen hebben genomen (bijv. handschoenen, oog- en adembescherming).
3. Cold zone: Dit is het veilige gebied waar iedereen zonder beschermingsmiddelen mag komen.

Ontruimen/ evacueren
• Ontruimen is de bevolking voor een korte tijd, op advies van de operationele diensten, hun
verblijfplaats laten verlaten (politie/ brandweer kunnen bij dringend gevaar besluiten tot
ontruiming).
• Evacueren betreft het op last van de overheid verplaatsen van groepen personen en/of
dieren in Nederland. Onder evacuatie wordt ook begrepen de registratie,
(vervoers)begeleiding, opneming, verzorging, (voorbereiding van) terugkeer van (groepen)
personen naar hun woning en nazorg (procesverantwoordelijkheid ligt bij de gemeente).
Gemeentelijke noodbevoegdheden
In het geval dat de reguliere bevoegdheden ontoereikend om de openbare orde te handhaven /
gevaar te beperken, is de burgemeester bevoegd bepaalde gemeentelijke noodbevoegdheden

18 september 2017
150611 RCP Veiligheidsregio Hollands Midden Deel 1

Pagina 47

(noodbevel/ noodverordening) te hanteren. Het gebruik van deze noodbevoegdheden door de
gemeente is toegestaan bij:
• (dreigende) oproerige beweging;
• (dreiging) van andere ernstige wanordelijkheden;
• (dreigende) rampen of crisis;
• ernstige vrees voor het ontstaan van rampen of crisis.
Een noodverordening is gericht aan een grote groep en is vaak van langere duur. Het schenden van
de verordening is een overtreding.
Een noodbevel is zwaarder en richt zich specifiek op één of enkele personen. Overtreding van een
noodbevel is een misdrijf.
Meteo
Inzichtelijk maken wat de actuele weersituatie is in zowel het bron- en effectgebied. Daarnaast
inzichtelijk maken wat de weersverwachting is voor beide gebieden. Op basis van de verwachtingen
kunnen de scenario’s voor zowel het bron- en effectgebied aangepast worden. Bij het opstellen van
de weersituatie dient met de volgende parameters rekening gehouden te worden:
• Windrichting (uit welke richting de wind komt)
• Windkracht
• Temperatuur
• Neerslag
Gevaarlijke stof
Wanneer er een gevaarlijke stof betrokken is bij een incident, zal de volgende informatie moeten
worden verzameld (zie o.a. ERIC kaartenboek):
• UN-nummer (stof identificatienummer)
• GEVI-nummer (geeft informatie over de kenmerken en de gevaren van een stof)
• Stofnaam
• Kenmerken (giftig/bijtend/ explosief etc.)
• Gevaren
• Advies persoonlijke bescherming
• Aandachtspunten bronbestrijding
• Eerste hulp/ zelfontsmetting
• Handelingsperspectief bevolking
• Aandachtspunten Milieu
• Voorzorgsmaatregelen bij opruimen
• Ontsmetting mens en dier
• Ontsmetten infrastructuur
• Behoefte aan bijzondere resources (handjes, hersenen, hulpmiddelen)
• Nazorg eigen personeel (bijv. registratie)
• Verspreidingsgebied
4. Getroffenen
Slachtofferbeeld
Definitie slachtoffer: degene die – al dan niet gewond of overleden – in het brongebied wordt
aangetroffen dan wel degene die verbleef op de locatie waar het incident zich heeft voorgedaan en
die het brongebied is ontvlucht.
Gewonden:
• T1 Onmiddellijk medische hulp, voor personen die zonder die hulp niet zullen overleven in
verband met obstructie van de ademwegen, stoornissen van de ademhaling of problemen
met de circulatie.
• T2 Personen die wel kunnen wachten maar continu gemonitord moeten worden op
ademhaling, circulatie en acute problemen.

18 september 2017
150611 RCP Veiligheidsregio Hollands Midden Deel 1

Pagina 48

•
•

T3 Patiënten die kunnen wachten omdat ze geen problemen met ademweg, ademhaling en
circulatie hebben en die weinig tot geen kans op infectie of invaliditeit hebben.
T4 Slachtoffers die in de gegeven situatie niet gered kunnen worden doordat de ademweg
niet vrijgemaakt kan worden, de ademhaling of circulatie niet op gang gebracht kunnen
worden, bloedingen niet gestopt kunnen worden of shock niet bestreden kan worden.

Betrokkenen:
• Evacuee: Persoon die om veiligheidsredenen of gezondheidsredenen elders is
ondergebracht.
• Ooggetuige: Persoon die iets gezien of gehoord heeft van het incident (en mogelijk nazorg
behoeft of opsporingsinformatie heeft)
• Verwante: Persoon met een relatie tot een (vermeend) slachtoffer (en die geïnformeerd wil
worden over het desbetreffende slachtoffer).
• Gedupeerde: Persoon die materiële en/of geestelijke schade lijdt.
• Vermiste: Persoon van wie een verwant denkt dat hij/zij betrokken is bij een (grootschalig)
incident en ook als zodanig is aangemeld bij de verantwoordelijke overheidsorganisatie.
Locatie
Aard
Getroffenen (niet gewond)
T1 (acuut levensgevaar)
T2 (dreigend levensgevaar)
T3 (niet levensbedreigend)
Overleden
Vermist
Totaal
Waarvan vervoerd naar ziekenhuis/
opvanglocatie/ huis

Incident
gebied

Eerste
opvang

Gewonden
Nest

Overigen

Bijzonderheden: (niet-zelfredzamen, kinderen, bijzondere groep/ nationaliteit, bijzondere behoeften
ten aanzien van het Proces Opvangen en Verzorgen)
Overige informatie:
• Totaal aantal aanwezigen/ betrokkenen in brongebied
• Inventarisatie kwetsbare personen/ groepen/ instellingen (niet-zelfredzamen)
• Locatie gewondennest, 1e opvang, definitieve opvang
• Beschrijving proces verplaatsing getroffenen naar opvanglocatie, inclusief rolverdeling (wie
vangt waar op, wie registreert waar en wie regelt vervoer)
Toelichting:
Begin: 1e schatting mogelijk aantal getroffenen. Daarna steeds verder verfijnen wanneer bekend:
Aantal doden, gewonden per triagecategorie en te redden personen. Daarbij aangeven of het getallen
betreft van incidentlocatie of vervoerden (inclusief namen ziekenhuizen waarnaar is vervoerd). Het
betreft een geconsolideerd beeld op basis van informatie van alle disciplines. Onzekerheden in
aantallen slachtoffers dienen expliciet te worden gemaakt.
Opvanglocatie
Eerste opvang wordt in de (directe) nabijheid van het incident gezocht. Bij een langdurig incident
neemt de gemeente de opvang over. Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden: stimuleren van
betrokkenen opvang bij familie en vrienden te zoeken, regelen van een hotel of een andere definitieve
opvanglocatie
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Gewondennest
Een gewondennest is een locatie waar gewonden van een (groot) incident verzameld worden en
(eerste) medische hulp krijgen. Een gewondennest kan spontaan ontstaan op een plek waar
gewonden zich na een ongeval (relatief) veilig voelen. De professionele medische hulpverlening zal
na aankomst in een rampgebied in overleg met de brandweer en politie één of meerdere
gewondennesten opzetten op een veilige locatie. Wanneer beschikbaar zal hier bijvoorbeeld een
schoolgebouw of sportzaal voor worden gebruikt. Indien nodig worden de gewonden vanuit de
gewondennesten overgebracht naar een ziekenhuis.
Registratie
Om overzichtelijk te krijgen hoeveel getroffenen (slachtoffers en getroffenen) er zijn, wat het lot van
deze personen is en waar deze personen zich bevinden, dient een slachtofferbeeld opgesteld te
worden. Door middel van registratie van alle gewonde slachtoffers (opvanglocatie, ziekenhuizen,
huisartsenpost etc.) ontstaat het slachtofferbeeld en kunnen familieleden, kennissen en autoriteiten
worden geïnformeerd over de identiteit en de verblijfplaats van de getroffenen. Bovendien kan met
het slachtofferbeeld de media geïnformeerd worden over het aantal slachtoffers. Nieuwe trend in
bevolkingszorg is dat alleen geregistreerd wordt als in de nafase de gegevens van de mensen nodig
is.
5. Verkeerscirculatie
Verkeerscirculatieplan
In verband met de aanvoer van materieel en de afvoer van gewonden en betrokkenen, is het van
groot belang een goede verkeerscirculatie op te starten. De politie stelt een verkeerscirculatieplan op.
Met dit plan wordt het verkeer in de omgeving geregeld, waarmee grote verkeersstromen rondom het
getroffen gebied worden weggehouden. Bij het opstellen van een verkeerscirculatieplan dient men
minimaal rekening te houden met:
• de grens tussen het veilige en onveilige gebied;
• het werkgebied van de hulpdiensten;
• de aan- en afvoerroutes van de verschillende hulpdiensten;
• de slangenwegen van de brandweer.
6. Communicatie
Mediabeeld
Inzichtelijk maken welke informatie over het incident via de diverse media wordt verspreid en tevens
inzichtelijk maken aan welke informatie de media/ burger behoefte heeft. Op basis van deze
inventarisatie kan de boodschap naar de media aangepast worden, zodat bijvoorbeeld onjuistheden
in eerdere berichten worden weggenomen en de burger de informatie krijgt waaraan men behoefte
heeft.
Handelingsperspectief
Indien van de burger een bepaalde handeling/ actie wordt verwacht, kan in een bericht naar de
burger een handelingsperspectief worden meegegeven. In dit bericht dient dan naar voren te komen
wat burgers moeten doen en hoeveel tijd ze hebben om tot actie over te gaan. Het handelingsadvies
bevat:
• concrete gedragsrichtlijnen;
• eenduidige, begrijpelijke en tijdige communicatie;
• en sluit aan bij de beleving (informatiebehoefte) van de burger.
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Termen informatieproducten ‘Oordeelsvorming’
Inzetgebied CoPI & ROT
Bron- en effectgebied
De scheiding tussen het bron- en effectgebied wordt niet per definitie geografisch bepaald, maar op
basis van het aantal verschillende ‘klussen’ en in hoeverre deze operationeel of tactisch van aard zijn.
Tussen de Leider CoPI en de Leider ROT wordt een afspraak gemaakt voor welk gebied de Leider
CoPI verantwoordelijk is: dit wordt het brongebied. Het overige gebied wordt het effectgebied
genoemd, daar is het ROT verantwoordelijk voor. Indien het CoPI niet alle operationele klussen kan
aansturen, dan betekent dit dat het inzetgebied wordt opgesplitst en het ROT een tweede CoPI inzet.
Prognose
Een inschatting van de situatie over x uur, waarbij uitgegaan wordt van een lineaire ontwikkeling
(geen bijzondere veranderingen in de situatie).
Scenario analyse
Het verkennen van verschillende mogelijke richtingen waarop het incident zich voltrekt. Op basis
hiervan kan de crisisorganisatie zich voorbereiden op mogelijke gebeurtenissen en daar de
inzetstrategie op afstemmen.
Inzetstrategie
Het bepalen wat er moet worden bereikt en welke beleids- en tolerantiegrenzen in acht genomen
moeten worden.
Plan van aanpak
Het bepalen van de efficiënte en veilige aanpak en daarmee de wijze waarop de inzetstrategie moet
worden gerealiseerd.

Termen informatieproducten ‘Besluitvorming’
SMART
Formuleer heldere besluiten en acties die SMART zijn:
- Specifiek: besluit/ actie moet concreet zijn
- Meetbaar: specifieke doel kan omgezet worden in meetbare handelingen
- Acceptabel: besluit/ actie moet acceptabel zijn
- Realistisch: besluit/ actie moet haalbaar zijn
- Tijdgebonden: wanneer moet de actie uitgevoerd worden/ zijn?
Resources
- Personele voorzieningen voor incidentbestrijding
- Facilitaire voorzieningen voor incidentbestrijding
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Deel D Schema informatieproducten per proces
Bevolkingszorg
Proces

Deelproces

Informatieproduct
Input

Crisiscommunicatie

- Analyse & Advies
- Strategisch
communicatie advies

Output
- Omgevingsanalyse: Inventarisatie van de informatiebehoefte

- mediabeeld

- Advies communicatieaanpak: accenten op specifieke doelen /
doelgroepen / middelen / boodschappen / bijdragen burgemeester
aan openbare optredens (betekenisgeving).

- pers- en publieksvragen

- Strategisch communicatieplan
Persvoorlichting en
Publieksvoorlichting

- Operationele woordvoering (Voorlichter CoPI).

Communicatieboodschap vanuit
hulpdiensten:

Producten
- Persverklaring, persbericht, persconferentie

- Oorzaak - situatie - prognose
- Welke info mag wel/ niet gedeeld worden
- Handelingsperspectief
- Advies over gezondheidskundige en
geneeskundige aspecten (GHOR)
- Informatie over aantallen slachtoffers
(GHOR)

Teksten:
- Twitterberichten
- persinformatie
- statements
- speeches
- berichten site
- Q&A´s

Inhoud
- Handelingsperspectief
- Informatievoorziening: feiten, omstandigheden, procesinformatie.
- Schadebeperking: veiligheidsrisico’s, maatregelen, gedragslijn.
- Betekenisgeving: wat betekent het incident voor de
samenleving?
- Informatiebronnen/ tel. nummers
- Inzet en officiële mededelingen Calamiteitenzender (bevestigen).
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Publieke Zorg

Evacuatie

<<specifieke uitwerking>>

Opvangen en verzorgen - Locatie eerste opvang

- Locatie opvanglocatie

- Opvangbehoefte (aantal, duur)

- Status opvanglocatie

- Doelgroepen (bijzondere behoeften, zoals
eten en psychosociale hulp)

- Aanvraag mensen en middelen (multi)

- Advies over het verstrekken van
medicijnen in een tijdelijke opvanglocatie
- Advies over het beschikbaar krijgen van
tijdelijke huisvesting in verzorgingstehuizen
voor de opvang van slachtoffers

Hulpvraag aan GHOR:
- over het bieden van geneeskundige verzorging en psychosociale
opvang in opvangcentra
- over het verstrekken van medicijnen in een tijdelijke
opvanglocatie
- over het beschikbaar krijgen van tijdelijke huisvesting in
verzorgingstehuizen voor de opvang van slachtoffers

Bijzondere uitvaartzorg

- Aantal overledenen
- moment van vrijgave dodelijke SO´s

- PvA uitvoering plechtigheid

- Advies over de begeleiding van naasten
en betrokkenen in hun rouwverwerking.
Nafase

Nafase

Projectplan nafase

Omgevingszorg

- Milieubeheer
- Bouwbeheer
- Ruimtebeheer

- Verspeidingsinformatie gevaarlijke stof/
bluswater
- Meetresultaten

- Milieuadvies/ actieplan
- Bouwkundig advies/ actieplan
- Ruimte advies/ actieplan

- Advies t.a.v. volksgezondheid

- Afzettingen door gemeente

- Advies over het inzamelen van besmette
waren en advies over geneeskundige
gevolgen bij het vrijkomen van gevaarlijke
stoffen

- Vrijgeven incidentlocatie
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- Getroffen/ te nemen maatregelen
(Salvage)
Informatie

Verwanteninformatie

- Slachtofferbeeld

Schade

- Gegevens slachtoffers

Back-office informatie

- Gegevens getroffenen

- Gemeenteloket / Callcenter operationeel
- Totaallijst met geregistreerde getroffenen en slachtoffers
- Totaallijst zoekvragen
- Schadedossiers

- Zoekvragen verwanten

- Informatie aan getroffenen over situatie, prognose en proces van
terugkeer

- Afbakening schadegebied

BAG/ GBA gegevens

- Gewonden lijst
- Dodenlijst

- Aantal betrokken personen bron- en effectgebied (Waaronder
aantal inwoners in het gebied)

- Eerste registratie (politie)

- Demografische samenstelling

- Informatieverzoeken (i.k.v. proces
informatie algemeen)

- bijzonderheden getroffen gebied/ kwetsbare opbjecten
- Persoons-, adres, objectgegevens op aanvraag

- Persoonsgegevens van door en in de
geneeskundige keten behandelde
slachtoffers (ook als deze overleden zijn
tijdens het vervoer of behandeling in een
ziekenhuis) (GHOR).
- Advies over het opstarten en faciliteren
van gezondheidsonderzoek bij rampen.
Ondersteuning

Bestuursondersteuning

- wet- en regelgeving

- bestuurlijk advies (financieel, juridisch, protocollair)

- protocollen

- specifiek (noodbevel/noodverordening)

- verzoekvraag noodbevel/noodverordening
Facilitaire
ondersteuning (niet
multi)
Brandweerzorg
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Proces

Informatieproduct
Input

Output

Bron- en emissie bestrijding

- Meteo gegevens

- Operationeel beeld

- Brandbestrijding

- Object- en omgevingsinfo:
o Bluswatervoorziening
o Kaartmateriaal (DBK) / plannen
o Infrastructuur
- Bouwkundig advies
- Sitrap eenheden ter plaatse +
afwijkingen

- Opschalingverzoek (GMK)

- Hulpverlening
- Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen
- Waterongevalbestrijding

- Bijstandsverzoek
- Prognose
- Inzetstrategie en gevolgen
- Advies over maatregelen in effectgebied
- Locatie slangenwegen
- Veilig/ onveilig gebied /schadecirkel

- Aan- en afvoerroutes

- Meetplan

- Veilig/ onveilig gebied

- Grafisch overzicht van veilig- en onveilig gebied (Acute veiligheid,
volksgezondheid en milieu) en per doelgroep (hulpverleners met/
zonder beschermingsmiddelen, bevolking)

(bij politiegerelateerd incident)

- Technische meetresultaten (input voor GAGS)

- Advies bestrijdingswijze

- prognose; ontwikkeling gevaarlijk gebied over x uur

- Bijzonderheden ¨plaats delict¨

- Aandachtspunten gevaarlijke stof
- Hoeveelheid en type gevaarlijke stof
- Instantane/ continue uitstroom
- Klachtenplot meldkamer
Redding/ Technische Hulpverlening

- aantal personen

- Bijdrage slachtofferbeeld (aantal vermiste/ te redden slachtoffers)

- Interregionaal Specialisme THV

- (vermoedelijke) locatie personen

- Aanvraag bijzondere resources (bijv. defensie/ USAR)

- USAR

- Geneeskundig advies ¨reddingswijze¨

- Reddingsbrigades

- Geneeskundig advies ¨prioritering bij
redding¨

Ontsmetting

- Aantal personen/ dieren

- Ontsmettingsplan inclusief afvoeren besmet materiaal

- Ontsmetten mens (hulpverlener en
burger)

- Aantal voertuigen

- (Ontsmettings)locaties

- Oppervlakte besmet gebied

- Overzicht aantal ontsmette personen, dieren, voertuigen en
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- Ontsmetten voertuigen
- Ontsmetten infrastructuur
Informatie

Ondersteuning
- Beheerder sirenenetwerk

- Geneeskundig advies en ondersteuning bij
ontsmetting en ontsmettingsmiddelen

oppervlakte

- Omvang incident

- Opschalingverzoek

- Omgeving incident

- Verzoek specialisme

- gedefinieerd gebied waar de sirenes
moeten afgaan

- overzicht van gealarmeerd gebied (o.a. input Communicatie)

- Verspreidingsinformatie gevaarlijke stof/ bluswater

- opdracht waarschuwen bevolking
- Ondersteuning en verzorging

- gewenste verzorging

- verzorgingsplan

- gewenste verbindingen

- verbindingsplan

Geneeskundige zorg
Proces

Informatieproduct
Input

Acute gezondheid
- Triage
- Behandelen
- Vervoeren

Output

- METHANE

- Geneeskundig advies ¨reddingswijze¨

-Situatiebeeld

- Geneeskundig advies ¨prioritering bij redding¨

- Veilig- onveilig gebied

- Bijdrage Slachtofferbeeld (T1,T2,T3)

- begidsingsplan

- Locatie gewondennest
- Verzoek begidsen voertuigen
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Publieke Gezondheid
- Bevorderen natuurlijk herstel
- Signaleren, doorverwijzen en zo nodig
behandelen van getroffenen.

- Aantal personen en
bijzonderheden

Coördinatie en uitvoering geven aan opstarten van de processen IZB, MMK,
GOR, PSH

- Opvanglocatie
- Gevaarlijke stoffengegevens

- Gezondheidsonderzoek:
- Infectieziektebestrijding:
- Isolatie en quarantaine.

Informatie

- Gevaarlijke stoffengegevens

- Advies t.a.v. volksgezondheidsaspecten

Vanuit COPI, ROT:
GHOR coördineert en bewerkt
verzamelde en ontvangen informatie voor
de multi-partners

Input voor GHOR via:

- Advies over het bieden van geneeskundige verzorging in opvangcentra

- Gezondheidskundig Adviseur
Gevaarlijke Stoffen;

- Geneeskundig advies ¨ontsmettingswijze ¨
- Advies Hulpverleners / Hulpverleningsdiensten gezondheidsaspecten

- Adviseur Hygiëne- en
Infectiepreventie;

- Advies t.a.v. volksgezondheidsaspecten

- Adviseur
Gezondheidsonderzoek

- Advies over het opstarten en faciliteren van gezondheidsonderzoek

- Advies PSH

- Advies over de begeleiding van naasten en betrokkenen in hun rouwverwerking
- Advies over het bieden van psychosociale opvang in opvangcentra
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- Slachtofferbeeld (incl. aantal, locaties, bijzonderheden)
- Advies over het inzamelen van besmette waren en advies over geneeskundige
gevolgen bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen
- Persoonsgegevens van door en in de geneeskundige keten behandelde
slachtoffers t.b.v. verwanteninformatie SIS (ook als deze overleden zijn tijdens
het vervoer of behandeling in een ziekenhuis).
- Coordinatie en ondersteuning over het verstrekken van medicijnen in een
tijdelijke opvanglocatie.
- Coordinatie en ondersteuning over het beschikbaar krijgen van tijdelijke
huisvesting in verzorgingstehuizen voor de opvang van slachtoffers.

Ondersteuning

- Inzet van personeel en materieel op basis van gemaakte afspraken met partijen
onder coördinatie van de GHOR.

Politiezorg
Proces

Deelproces

Informatieproduct
Input

Ordehandhaving

Crowdmanagement en crowdcontrol;

Output

- Grens veilig en onveilig gebied

- Tolerantiegrenzen

- Werkgebied hulpdiensten

- Locatie en status afzettingen
- Toelatingsbeleid

Riotcontrol

- Aanvraag Noodverordening/
noodbevelen
- veilig inzetgebied overige hulpdiensten
- Tolerantiegrenzen

Mobiliteit

Dynamische verkeersgeleiding;

- Aantal hulpverleningsvoertuigen en
aantal te begidsen voertuigen

Water,weg,rail

- plan begidsing
- verkeershandhavingsplan
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- hekkenplan/ afzettingsmateriaal
Statische verkeergeleiding

- Grens veilig en onveilig gebied

- Verkeerscirculatieplan

- Werkgebied hulpdiensten

- Aan- en afvoerwegen rampterrein

- Afzettingen
- Slangenwegen brandweer
Bewaken en
Beveiligen

Personen

- Aantal personen

Objecten/Diensten

- Dreigingsniveau

Beveiligen van geëvacueerd/ontruimd
gebied

- Maatregelen
Handhaven
netwerken

Publieke netwerken;

- Mobiliseren/vastleggen van kennis

Private netwerken

- Maatschappelijke netwerken
- Publieke netwerken en overige
netwerken

Opsporing
(-s expertise)

Grootschalige opsporing
Specialistische forensische opsporing
Arrestanten afhandeling (grote aantallen)

- veilig en onveilig gebied
- Aandachtspunten gevaarlijke stof
- Bevolkingszorg
communicatie/voorlichting,
- omgevingszorg
- Afstemmen wat er wel en niet gedeeld
wordt
- Vastleggen gegevens van de
personen
- Gegevens over persoonlijke
bezittingen en aanwijzigingen die
kunnen bijdragen aan de identificatie
van overleden slachtoffers ( van GHOR)
18 september 2017
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- overzicht overleden slachtoffers
- identiteit van de slachtoffers
- Afbakening plaats delict
- Aandachtspunten hulpverleners t.a.v. PD
- Veilig/ onveilig gebied hulpverleners en
bevolking
- Formuleren van beleid

- Locatie morque / mortuarium
(samenspraak tussen politie en
gemeente).

Aanhouding en Ondersteuning (AOE).
(Speciale)
Interventie.

Capaciteiten op het terrein van
opsporingsexpertise;
Capaciteiten Dienst Speciale Interventies (DSILandelijke Eenheid).

Informatie

Capaciteit voor waarnemen en Verkennen.

- dodenlijst (NAW gegevens)
- eerste registratie getroffenen

Ondersteuning
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A.4

1. Samenvatting voorstel
De afgelopen jaren heeft de Veiligheidsregio Hollands Midden op 1 januari een gecombineerd
persbericht van politie, brandweer, GHOR en omgevingsdiensten verstuurd. De media nemen niet of
nauwelijks iets over uit het persbericht. Daardoor lijkt de nieuwswaarde van het persbericht laag. De
media maken gebruik van andere bronnen voor hun informatievergaring, die de informatie sneller
beschikbaar hebben.
Het voorstel is een gezamenlijk (nieuws)bericht op te stellen. Het moment op 1 januari is namelijk een
van de weinige momenten waarop we extern de samenwerking in de VRHM kunnen laten zien. Wel
wordt een aanpassing in het proces voorgesteld.

2. Algemeen
Onderwerp:

Nieuwsbericht jaarwisseling

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

Veiligheidsregio
Hollands Midden
planvorming
Lilian Weber-Teuben
Ingrid vd Berg, Lisette
Wenink, Angelique
Heus
7 december 2017

A.4

Bijlage(n):

geen

Portefeuille:

J.W.E. Spies (DB)
R. Bitter (VD)
-

Status:

Besluitvormend

Datum:

-

Afgestemd met:

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
in te stemmen met de procesafspraken nieuwsbericht jaarwisseling zoals verwoord in deze
beslisnotitie.

4. Toelichting op het besluit
Nieuwsbericht VRHM
Per 1 januari 2018 stuurt VRHM geen persbericht naar de media. In plaats daarvan zet de
coördinerend communicatieadviseur van de VRHM namens bovengenoemde vier partijen een
nieuwsbericht op de website van VRHM, waar media zelf de informatie kunnen afhalen. Dit is in lijn
met de werkwijze van de politie, die al een aantal jaar geen persberichten meer stuurt, maar
nieuwsberichten op hun website zet.
In het Dagelijks Bestuur van 16 november 2017 is ingestemd met de voorgestelde werkwijze met dien
verstande dat het tijdstip van plaatsen van het nieuwsbericht vervroegd is naar 07.00 uur op
Nieuwjaarsochtend. Dit om de media in staat te stellen het nieuwsbericht ook daadwerkelijk te
gebruiken.

In de overzichten die de VRHM van de politie ontvangt is duidelijk per gemeente opgenomen welke
meldingen zijn gedaan. Voor de brandweer worden op de meldkamer de meldingen per gemeente
bijgehouden. Voor geneeskundig zijn de gegevens regionaal. De twee omgevingsdiensten leveren de
informatie per gebied (Midden Holland en West Holland) aan. De overzichten van politie en
brandweer worden door de coördinerend communicatieadviseur van de VRHM naar gemeenten
gestuurd. Voor deze taak wordt het komende jaar een poule van 4 of 5 mensen gevormd. In ieder
geval participeren BHM en de GHOR in deze poule. Dit jaar (2017-2018) verzorgt BHM de
coördinatie.
Procesafspraken
1. Uitgangspunten
 Iedere kolom (politie, brandweer, GHOR, omgevingsdiensten) is zelf verantwoordelijk voor
het maken van afspraken en het verzamelen van gegevens en het eventueel duiden van de
informatie voor de eigen kolom.
 De coördinerend communicatieadviseur van het 1 januari bericht stemt af met alle betrokken
partijen. Ruim voor de jaarwisseling wordt de kern van het bericht voorbereid met de
bijbehorende thema’s en de gegevens van het afgelopen jaar.
2. Vooraankondiging
 Coördinator stuurt op basis van informatie van de andere kolommen twee tot drie weken voor
de jaarwisseling een bericht naar de regionale en lokale media over:
 De voorbereidingen van de kolommen op de jaarwisseling (welke extra maatregelen gaan
zij nemen);
 Het feit dat de media op 1 januari om 07.00 uur het bericht op website van VRHM kunnen
vinden.
3. Bericht op 1 januari
Het bericht op 1 januari is een feitelijke weergave van de inzetten van de kolommen rond de
jaarwisseling.
 Kolommen leveren uiterlijk 06.00 uur informatie voor het bericht aan bij de coördinerend
communicatieadviseur.
 Coördinator maakt het bericht en stuurt dit voor controle aan de kolommen en aan de
dienstdoende Operationeel Leider. Bij bijzonderheden stemt de Operationeel Leider af met
de voorzitter van de veiligheidsregio en/of de betreffende burgemeester.
 Coördinator plaatst uiterlijk 07.00 uur het bericht op website VRHM.
 Coördinator stuurt tweet dat het bericht op website VRHM staat.
Overzichten brandweer en politie naar gemeenten op 1 januari
 Coördinator haalt uit het bestand van politie de overzichten per gemeente en stuurt deze met
het overzicht van de brandweer naar de communicatieadviseur van de betreffende gemeente.
Wat is anders?

In de vooraankondiging aan de media over het bericht dat op 1 januari uiterlijk 07.00 uur op de
website van de VRHM wordt geplaatst en wordt de voorbereiding van de verschillende
(hulpverlenings)diensten op 1 januari meegenomen. Voorheen was dat alleen maar
procesinformatie over de totstandkoming van het 1 januaribericht.

VRHM verstuurt geen persbericht op 1 januari, maar plaatst een nieuwsbericht op de website
VRHM. Het tijdstip is vervroegd van 13.00 uur naar 07.00 uur.
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De dienstdoende Operationeel Leider beoordeelt het nieuwsbericht. Bij bijzonderheden stemt
de Operationeel Leider af met de voorzitter van de veiligheidsregio en/of de betreffende
burgemeester. Dat betekent dat er niet gewacht hoeft te worden op een akkoord van 19
gemeenten. Dit komt de snelheid ten goede.

Evaluatie
Begin 2018 wordt het proces door de werkgroep communicatie VRHM geëvalueerd.

5. Kader
n.v.t.

6. Consequenties
Financieel:
N.v.t.
Capaciteit:
In de afgelopen jaren waren twee mensen om en om belast met de coördinerende activiteiten rondom
het persbericht op nieuwjaarsdag (de communicatieadviseur van de GHOR en 1 van de
communicatieadviseurs van BHM/VRHM). Dit legde een onevenredig beslag op deze mensen. Het
voorstel is te bezien of deze poule uitgebreid kan worden naar 4 of 5 mensen. Dit wordt de komende
maanden voorbereid. Voor dit jaar neemt de BHM de coördinatie voor haar rekening.
Materieel:
N.v.t.
Juridisch:
N.v.t.
Overig:
N.v.t.

7. Aandachtspunten / risico’s
De gegevens van de ziekenhuizen en de omgevingsdiensten zijn de afgelopen jaren op
nieuwsjaardag pas rond 11.00 uur beschikbaar. Met de betrokken partijen wordt bekeken of het
vervroegen van het tijdstip voor hen uitvoerbaar is.

8. Implementatie en communicatie
Vanuit de werkgroep voorbereiding jaarwisseling en de werkgroep communicatie worden de nieuwe
afspraken gecommuniceerd naar alle betrokken partijen.

9. Bijlagen
Geen.

10. Historie besluitvorming
Hoofdenoverleg 4 september 2017
Veiligheidsdirectie 30 oktober 2017
Dagelijks Bestuur 16 november 2017
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B.1

1. Samenvatting voorstel
Het huidige organisatieplan dateert uit 2011. Mede op basis van het medewerkersonderzoek, interne
evaluaties en het rapport van de externe visitatiecommissie zijn nieuwe inzichten ontstaan over de
werking van de organisatie en de bijbehorende organisatiestructuur. Tevens dient € 1,1 miljoen
bezuinigd te worden op de kantoorformatie (MAM-notitie, Cebeon). Er is daarom een nieuw
organisatie- en formatieplan opgesteld.

2. Algemeen
Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Herziening Organisatieplan
VRHM 2017
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum

Veiligheidsbureau /
Peter Kessels
7 december 2017

B.1

Bijlage(n):

3

H.J.J. Lenferink (DB)
H. Zuidijk (VD)
-

Status:

Besluitvormend

Datum:

-

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. kennis te nemen van het advies van de Ondernemingsraad d.d. (datum) op het Organisatieplan
VRHM 2017 (NAZENDING);
2. in te stemmen met de reactie van de WOR-bestuurder op het advies van het Ondernemingsraad
d.d. (datum) op het Organisatieplan VRHM 2017 (NAZENDING);
3. in te stemmen met de plaatsing van het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing binnen de
organisatie VRHM, met inachtneming van de bestaande afspraken met betrekking tot aansturing
en financiering;
4. het Organisatieplan VRHM 2017 vast te stellen;
5. het Dagelijks Bestuur te mandateren de Organisatieverordening VRHM 2017, op basis van het
vastgestelde Organisatieplan VRHM 2017, vast te stellen per 1 juli 2018 (inwerkingtreding nieuw
organisatieplan).

4. Toelichting op het besluit
Bij de regionalisering van de brandweer per 1 januari 2011 is een organisatieplan opgesteld voor de
nieuwe brandweerorganisatie. Binnen deze organisatie waren ook de overige taken van de
veiligheidsregio belegd. Sinds 1 januari 2011 hebben zowel de organisatie als de wereld er om heen,
niet stil gestaan. Mede op basis van het medewerkersonderzoek, interne evaluaties en het rapport
van de externe visitatiecommissie zijn nieuwe inzichten ontstaan over de werking van de organisatie
en de bijbehorende organisatiestructuur.
Het huidige organisatieplan dateert uit 2011 en was gebaseerd op de inzichten die toen bestonden
vanuit 25 gemeentelijke brandweerkorpsen en de voormalige regionale brandweer. Inmiddels is
ervaren dat het samen werken in een grote organisatie andere werkwijzen en competenties
noodzakelijk maken en dat die moeten worden ontwikkeld en aangeleerd. Dit betekent dat ingezet

wordt op het versterken van de interne samenwerking, door meer samenhang aan te brengen tussen
en binnen de organisatieonderdelen. Gelijktijdig dient het vakmanschap en passie van de
medewerkers beter ingezet te worden.
Ook de beleidsmatige (door)ontwikkelingen op het gebied van risico- en crisisbeheersing zorgen er
voor dat de positionering van deze taken binnen en buiten de organisatie steviger neergezet moet
worden. De organisatie vervult deze taken in een snel veranderende, energieke, samenleving. Dit
vraagt om het verleggen van de interne focus naar ook een externe focus gericht op het aangaan van
(wisselende) relaties, verbindingen en samenwerkingsverbanden. Een duidelijkere en sterkere
positionering van de organisatie en de taken van de veiligheidsregio is hiervoor een belangrijke
voorwaarde.
Op basis van bovenstaande opgaven staat de organisatie voor de uitdaging om het organisatieplan te
herzien. Met het nieuwe organisatieplan dienen drie doelen gerealiseerd te worden:
verbinding in samenwerking;
´blos op de wangen´ veiligheidsregio;
compacte en meebewegende organisatie.
Op basis van vooraf geformuleerde kaders (sturings-, inrichtings-, paraatheids- en
huisvestingskaders) is een nieuwe organisatieplan opgesteld. In de afgelopen vergaderingen van het
Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur is het bestuur op de hoogte gesteld van de hoofdlijnen van
dit plan. De hoofdstructuur in het nieuwe organisatieplan is als volgt:

Door de nieuwe organisatiestructuur op deze wijze vorm te geven, ontstaat een duidelijke
taakverdeling en samenhang binnen en tussen organisatieonderdelen. Bij de verdere uitwerking van
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bovenstaande hoofdstructuur is niet alleen gekeken naar samenhangende organisatieonderdelen,
maar ook naar een duidelijke taak- en rolverdeling van medewerkers binnen en tussen de
organisatieonderdelen.
Het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) is opgenomen in bovenstaand organogram van
de veiligheidsregio. BGC is ook op dit moment een organisatieonderdeel van de veiligheidsregio (op
basis van de gemeenschappelijke regeling), onder aansturing van de coördinerend functionaris en
met een eigen begrotingsprogramma. Eén van de inrichtingskaders van het nieuwe organisatieplan is
dat er één organisatie is voor alle taken die bij de veiligheidsregio zijn belegd; dus geen aparte
organisatieonderdelen. De taken van BGC zijn gemeentelijke taken. Organisatorisch is BGC
ondergebracht bij de veiligheidsregio. Dit heeft een bewezen meerwaarde in de samenwerking met
de overige hulpdiensten. In het nieuwe organisatieplan maakt BGC voor wat betreft de bedrijfsvoering
onderdeel uit van de organisatie van de veiligheidsregio (de stippellijn in het organogram), maar de
aansturing vindt plaats c.q. blijft plaatsvinden door de coördinerend functionaris (de doorgetrokken lijn
in het organogram) en de financiering op basis van een eigen begrotingsprogramma.
Op basis van het organisatieplan is een formatieplan opgesteld. De plaatsingsprocedure vindt plaats
conform het Sociaal Statuut VRHM 2015. De planning is dat op 1 juli 2018 de plaatsingsprocedure is
afgerond en dat de nieuwe organisatie ook start op deze datum.

5. Kader
Op basis van artikel 28 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)
regelt het Algemeen Bestuur de inrichting van de ambtelijke organisatie van de veiligheidsregio.
Hiervoor wordt, op basis van het organisatieplan, een Organisatieverordening opgesteld. Gelijk aan
de besluitvorming in gemeenten (college) is het vaststellen van het organisatieplan en –verordening
een bevoegdheid van het Dagelijks Bestuur. Bij het reguliere onderhoud van de gemeenschappelijke
regeling zal dit worden aangepast. Vooruitlopend hierop wordt het Algemeen Bestuur gevraagd het
Dagelijks Bestuur te mandateren de formele organisatieverordening, op basis van het nieuwe
organisatieplan, vast te stellen per 1 juli 2018 (inwerkingtreding nieuw organisatieplan).
Voor de plaatsingsprocedure van de medewerkers is het Sociaal Statuur VRHM 2015 van
toepassing.

6. Consequenties
Financieel:
Met het nieuwe organisatieplan wordt invulling gegeven aan de resterende bezuinigingstaakstelling
van € 1,1 miljoen op de kantoorformatie. Deze taakstelling is bestuurlijk vastgesteld in de MeerAnders-Minder (MAM)-notitie en het Korpsbeleidsplan en maakt onderdeel uit van de routekaart naar
Cebeon (totale bezuinigingstaakstelling 16,6%). De nieuwe formatie op basis van het organisatieplan
kost € 24.274.402.
De taakstelling wordt gerealiseerd door een daling van de vastgestelde formatie van 399,1 fte naar
371,63 fte. Binnen de formatie daalt het aantal leidinggevenden van 65 naar 29. Dit komt met name
door een daling van het aantal directeuren en het afschaffen van de vierde managementlaag
(teamleiders).
Capaciteit:
Alle functies binnen het nieuwe formatieplan zijn gebaseerd op de gemeentelijke/VNG HR21functiewaarderingsytematiek en ook opnieuw gewaardeerd op basis van deze systematiek door een
extern deskundige (bureau BuitenhekPlus). Dit bureau is één van de twee bureaus die het HR21functiewaarderingssysteem voor de VNG hebben ontwikkeld.
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Juridisch:
De veranderingen in de organisatie leiden, op basis van het organisatieplan, tot een wijziging van de
Organisatieverordening VRHM 2011.
Bij het reguliere onderhoud van de Gemeenschappelijke regeling VRHM dienen de
organisatiebepalingen in de regeling aangepast te worden aan het organisatieplan c.q. de
organisatieverordening.

7. Aandachtspunten / risico’s
De plaatsingsprocedure en het vervolgens werkend krijgen van de organisatie op basis van de kaders
in het organisatieplan, zal leiden tot een tijdelijke, interne gerichtheid van de organisatie. De
incidentbestrijding, brandveiligheidsadvisering en crisisbeheersing zal te allen tijde worden
uitgevoerd.

8. Implementatie en communicatie
Het organisatieplan is voor advies aangeboden aan de Ondernemingsraad (d.d. 13 oktober 2017)
conform artikel 25 Wet op de ondernemingsraden. De Ondernemingsraad zal tijdig voor de definitieve
besluitvorming in het Algemeen Bestuur op 7 december a.s. zijn advies uitbrengen. Op moment van
verzending van de stukken voor de vergadering van het Algemeen Bestuur was dit advies nog niet
beschikbaar. Het advies en de reactie van de WOR-bestuurder wordt zo spoedig mogelijk
nagezonden.
Voor de plaatsingsprocedure en de inwerkingtreding per 1 juli 2018 zijn c.q. worden afzonderlijke
communicatie- en implementatieplannen opgesteld.

9. Bijlagen
1.
2.
3.

Organisatieplan VRHM 2017 ‘Samen verder’.
Advies Ondernemingsraad VRHM (NAZENDING)
Reactie WOR-bestuurder op het advies Ondernemingsraad (NAZENDING)

10. Historie besluitvorming
-

Organisatieplan en Organisatieverordening VRHM 2011.
Presentatie hoofdlijnen nieuw organisatieplan in Algemeen Bestuur d.d. 29 juni 2017 en
Dagelijks Bestuur d.d. 8 juni en 14 september 2017.

4
Agendapunt B.1 AB VRHM 7 december 2017

CONCEPT

SAMEN VERDER
Organisatieplan
Veiligheidsregio Hollands Midden

Versie: 1.0
Status: Vastgesteld voor bespreking
in Algemeen Bestuur
d.d. 23 november 2017
Auteurs: Zuidijk/Kessels

1

2

Inhoudsopgave
Voorwoord ............................................................................................................................................... 5
1

Inleiding ............................................................................................................................................ 6

2

Wat willen we bereiken..................................................................................................................... 8

3

Welke kaders hebben we ............................................................................................................... 10
3.1

Sturingskaders ....................................................................................................................... 10

3.2

Inrichtingskaders.................................................................................................................... 11

3.3

Paraatheidskaders ................................................................................................................. 12

3.4

Huisvestingskaders ............................................................................................................... 12

4

Hoe ziet onze hoofdstructuur er uit ................................................................................................ 14

5

Directeur veiligheidsregio / regionaal commandant ....................................................................... 17

6

7

8

5.1

Wat is anders ......................................................................................................................... 17

5.2

Afdelingen binnen de staf ...................................................................................................... 18

5.2.1

Afdeling Strategie en beleid ............................................................................................... 18

5.2.2

Afdeling Planning en control .............................................................................................. 18

Sector Risico- en Crisisbeheersing ................................................................................................ 20
6.1

Wat is anders ......................................................................................................................... 21

6.2

Afdelingen sector Risico- en Crisisbeheersing ...................................................................... 22

6.2.1

Afdeling Risicoduiding ....................................................................................................... 22

6.2.2

Afdeling Brandveiligheid .................................................................................................... 22

6.2.3

Afdeling Risicoadvisering .................................................................................................. 23

6.2.4

Afdeling Crisisbeheersing .................................................................................................. 23

6.2.5

Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (Oranje Kolom / Bevolkingszorg) ...................... 24

Sector Brandweerzorg.................................................................................................................... 25
7.1

Wat is anders ......................................................................................................................... 26

7.2

Afdelingen sector Brandweerzorg ......................................................................................... 27

7.2.1

Afdeling Plannen, procedures en ontwikkeling .................................................................. 27

7.2.2

Afdeling Vakbekwaamheid ................................................................................................ 28

7.2.3

Afdeling Beheer en onderhoud .......................................................................................... 28

7.2.4

Afdeling Integrale planning ................................................................................................ 29

7.2.5

Vrijwilligerskazernes .......................................................................................................... 30

7.2.6

Beroepskazernes ............................................................................................................... 31

Sector Bedrijfsvoering .................................................................................................................... 33
8.1

Wat is anders ......................................................................................................................... 34

8.2

Afdelingen sector Bedrijfsvoering .......................................................................................... 35

8.2.1

Afdeling Personeel, Organisatie en Communicatie ........................................................... 35
3

9

8.2.2

Afdeling Informatiemanagement........................................................................................ 35

8.2.3

Afdeling Facilitaire zaken ................................................................................................... 36

8.2.4

Afdeling Financiën ............................................................................................................. 37

8.2.5

Afdeling Proces- en Projectondersteuning ........................................................................ 37

Wat betekent dit voor ons............................................................................................................... 39
9.1

Veranderingen in formatie en functies ................................................................................... 39

9.2

Financiën ............................................................................................................................... 40

10

Hoe maken we het werkend ...................................................................................................... 41

11

Hoe gaan we verder .................................................................................................................. 43

Bijlagen .................................................................................................................................................. 45

4

Voorwoord
De wereld om ons heen is snel aan het veranderen in zowel de fysieke als de sociale leefomgeving. In
de bebouwde omgeving maken we kennis met nieuwe bouwwijzen en -materialen. De digitalisering
van de samenleving zorgt voor nieuwe verbanden en snellere informatiedeling. In het verkeer volgen
technologische ontwikkelingen zich in rap tempo op en zijn we op weg naar zelfrijdende auto´s. In de
sociale leefomgeving zien we de individualisering toenemen en inwoners steeds vaker zelf het initiatief
nemen voor aanpassing van hun leefomgeving. Daar zien we ook dat er een groter verschil begint te
ontstaan tussen zelfredzamen en niet-zelfredzamen, onder andere door de dubbele vergrijzing.
De wereld verandert en dus veranderen ook de risico´s. We leven in een veilige samenleving, maar
willen we het veilig houden, dan zullen we ons ook op deze nieuwe en moderne risico´s moeten
richten. De inwoners mogen van de veiligheidsregio en de brandweer een passend en professioneel
antwoord verwachten als het gaat om de kwaliteit van (brand)veiligheid en de continuïteit van de
samenleving. Dat vraagt om een periodieke herijking van de organisatie op de opgave waarvoor we
gesteld staan. Het voorliggende organisatieplan schets de organisatie die deze nieuw opgaven aan
kan.
De huidige organisatiestructuur van de veiligheidsregio is vormgegeven in het kader van de
regionalisering van de brandweer, nu zeven jaar geleden. Daarbij zijn tal van inschattingen gemaakt
over structuren en werkwijzen in een organisatie die nog uit de startblokken moest komen. Inmiddels
weten we wat daarbij goed heeft gewerkt en wat anders en beter moet. Ook die inzichten zijn
betrokken in de herijking van dit nieuwe organisatieplan.
Bij het nadenken over organisatieveranderingen gaan de gesprekken vaak over sturingskaders,
inrichtingskaders en andere termen uit de organisatiekunde. Daarbij ligt op de loer dat vergeten wordt
dat het mensenwerk is op basis waarvan al onze resultaten tot stand komen. Daarom is bij het
uitdenken en schrijven van dit plan steeds de vraag gesteld of de kaders en keuzen passen bij onze
medewerkers in de kantoororganisatie, bij onze beroepsbrandweermedewerkers en bij onze duizend
vrijwilligers in de 47 brandweerkazernes verspreid over de regio. Levert het goed, veilig, zinvol en
plezierig werk op. Is er ruimte voor eigenheid en initiatief mogelijk? En is de opgave per afdeling goed
afgeleid uit de doelstellingen die we met dit nieuwe organisatieplan willen behalen.
Deze vragen stellen is ze beantwoorden. Wij geloven dat de gemaakte keuzen bijdragen aan mooi
werk voor iedereen die werkzaam is binnen onze veiligheidsregio. Maar we weten ook dat niemand
dat in z’n eentje kan bereiken. Daarvoor is samenwerking een absolute voorwaarde. Niet voor niets
draagt dit organisatieplan dan ook de titel: samen verder.

Hans Zuidijk
directeur veiligheidsregio / regionaal commandant
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1 Inleiding
Het (samen)werken aan de veiligheid van en voor de ruim 780.000 inwoners en de vele bedrijven en
instellingen in onze regio, is een taak die wij elke seconde met trots en inzet vervullen. Sinds de
instelling van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden op 8 oktober 2010,
op basis van de Wet veiligheidsregio’s, zijn de taken voor brandweerzorg, rampenbestrijding en
crisisbeheersing ondergebracht bij de Veiligheidsregio Hollands Midden 1.
Door de regionalisering van de brandweerzorg is op 1 januari 2011 het nieuwe Brandweerkorps
Hollands Midden ontstaan. De taken van de veiligheidsregio werden belegd binnen deze organisatie,
waardoor de Brandweer Hollands Midden in feite de uitvoeringsorganisatie werd van de
veiligheidsregio.
In de achterliggende jaren is door medewerkers, crisispartners, directie en bestuur hard gewerkt om
onze organisatie op te bouwen en invulling te geven aan het takenpakket van zowel brandweer als
veiligheidsregio. We mogen trots zijn op het resultaat dat we samen hebben bereikt. Er staat een
organisatie die een stevige basis vormt voor de noodzakelijke doorontwikkeling en vernieuwing. Want
zowel onze organisatie als de wereld om ons heen, hebben niet stil gestaan sinds 2011.
In dit organisatieplan geven we inzicht in de doorwikkeling en vernieuwing van onze organisatie en
wat dit betekent voor de wijze waarop we, met elkaar, invulling geven aan onze taken. Het gaat hierbij
om organisatorische voorwaarden, die onze taakinvulling, vakmanschap en de bijbehorende
samenwerking moeten ondersteunen. Daarbij vergeten we niet dat onze mensen onze organisatie
maken. De wijze waarop we onze organisatie doorontwikkelen en vernieuwen, moet leiden tot zinvol,
goed, veilig en plezierig werk. En hoewel dit organisatieplan met name een interne werking heeft, is
deze werking daarmee wel bepalend voor de wijze waarop wij onze taken voor de inwoners, bedrijven
en instellingen uitvoeren. Onze inhoudelijke missie, visie en ambities zijn verwoord in onze meerjaren
beleidsplannen van de veiligheidsregio en de brandweer. Dit organisatieplan moet ons in staat stellen
om deze plannen, en het vervolg hierop, te realiseren.
Vanuit dit vertrekpunt hebben we er ook voor gekozen om dit organisatieplan compact van opzet te
laten zijn. De werking van dit organisatieplan vindt niet plaats vanaf het papier. Op basis van de
richting en kaders in dit plan gaan we hiermee aan de slag: samen verder.

Leeswijzer
In dit organisatieplan leggen we uit hoe onze nieuwe organisatie er uit gaat zien, waarom en hoe we
gaan (samen) werken. Dit doen we langs de volgende lijnen en hoofdstukken.
In hoofdstuk 2 kijken we kort terug op de werking van onze organisatie sinds de start in 2011.
Vervolgens kijken we vooruit en formuleren we doelen die we willen bereiken met dit nieuwe
organisatieplan.
In hoofdstuk 3 geven we aan op basis van welke organisatorische kaders we willen gaan werken aan
deze doelen en wat dit betekent voor onze organisatie in zowel structuur als werkwijzen.

1

De wettelijke taken van de veiligheidsregio met betrekking tot geneeskundige hulpverlening (GHOR) en meldkamer zijn
organisatorisch ondergebracht bij respectievelijk de RDOG Hollands Midden en de Politie-eenheid Den Haag. Deze taken vallen
onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio, maar zijn niet verder opgenomen in dit organisatieplan.
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In hoofdstuk 4 vertalen we de organisatorische kaders in de hoofdstructuur van onze nieuwe
organisatie en geven we aan welke organisatieonderdelen er zijn en wat de onderlinge samenhang is.
In de hoofdstukken 5 tot en met 8 gaan we dieper in op de afzonderlijke organisatieonderdelen binnen
de hoofdstructuur en wat er verandert, wat de taken zijn, welke opgaven ze hebben, hoe de
aansturing is en wat dit betekent voor de formatie.
In hoofdstuk 9 blikken we terug op wat de deze veranderingen in de organisatie betekenen, zowel in
formatie als geld.
In hoofdstuk 10 kijken we weer vooruit en geven we aan hoe we het papieren organisatieplan werkend
krijgen.
In hoofdstuk 11, het laatste hoofdstuk, beschrijven we het formele vervolgproces. Het gaat dan onder
meer om de plaatsingsprocedure en de implementatievoorbereidingen die gaan starten na de formele
vaststelling van dit organisatieplan.
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2 Wat willen we bereiken
Terugblikkend, hebben we met elkaar sinds de start van Brandweer Hollands Midden op 1 januari
2011, waarbinnen ook de overige taken van de nieuwe veiligheidsregio werden belegd, veel bereikt.
Dat ging niet altijd vanzelf en even gemakkelijk. Maar er staat nu een organisatie die dag-en-nacht in
staat is om daadkrachtige, deskundige en behulpzame brandweerzorg en multidisciplinaire, sterke
crisisbeheersing te leveren. Hier kunnen we trots op zijn.
Sinds 1 januari 2011 hebben zowel onze organisatie als de wereld om ons heen, niet stil gestaan. Dit
hebben we geconstateerd naar aanleiding van het medewerkersonderzoek, interne evaluaties en het
rapport van de externe visitatiecommissie. Ons huidige organisatieplan dateert uit 2010 en was
gebaseerd op de inzichten die we toen hadden vanuit 25 gemeentelijke brandweerkorpsen en de
voormalige regionale brandweer. Inmiddels hebben we ervaren dat het samen werken in een grote
organisatie andere werkwijzen en competenties noodzakelijk maken en dat we die moeten
ontwikkelen en aanleren. Dit betekent dat we inzetten op het versterken van de interne samenwerking,
door meer samenhang aan te brengen tussen en binnen de organisatieonderdelen. Gelijktijdig willen
we het vakmanschap en passie van onze medewerkers beter inzetten.
Ook de beleidsmatige (door)ontwikkelingen op het gebied van risico- en crisisbeheersing zorgen er
voor dat de positionering van deze taken binnen en buiten onze organisatie steviger neergezet moet
worden. We vervullen deze taken in een snel veranderende, energieke, samenleving. Dit vraagt om
het verleggen van de interne focus naar ook een externe focus gericht op het aangaan van
(wisselende) relaties, verbindingen en samenwerkingsverbanden. Een duidelijkere en sterkere
positionering van onze veiligheidsregio is hiervoor een belangrijke voorwaarde.
We moeten deze opgaven vervullen met een krimpende personele bezetting. Het laatste deel (€ 1,1
miljoen) van onze bezuinigingsopgave (totaal € 6,3 miljoen) moet gerealiseerd worden binnen de
kantoorformatie.
Op basis van bovenstaande opgaven staan we voor de uitdaging om ons organisatieplan te herzien.
Met het nieuwe organisatieplan willen we drie doelen realiseren:
Verbinding in samenwerking
We willen meer verbinding aanbrengen in de samenwerking buiten en binnen onze organisatie. Vanuit
het besef dat de veiligheidsregio (ook) een netwerkorganisatie is, willen we inzetten op de versterking
van ons alliantievermogen. Het gaat daarbij om het bijeen brengen van relevante actoren op het
terrein van risico- en crisisbeheersing en deelname van de veiligheidsregio in andere regionale en
landelijke netwerken. Ook binnen de organisatie wordt ingezet op verbinding in samenwerking. De
samenwerking in onze organisatie wordt soms bemoeilijkt doordat de afstemming en besluitvorming
over te veel schijven c.q. binnen te veel organisatieonderdelen is belegd, door het ontbreken van de
noodzakelijke samenwerkingscompetenties of door het niet hebben van voldoende gezamenlijke
doelen. We willen organisatieonderdelen c.q. –taken die nauw met elkaar verbonden zijn dichter bij
elkaar organiseren. Dit uitgangspunt doet ook meer recht aan ons inrichtingskader van een
procesgestuurde organisatie.
´Blos op de wangen´ veiligheidsregio
We willen alle taken die bij de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden zijn
belegd, onderbrengen binnen één organisatie. Nu zijn deze taken nog belegd binnen verschillende,
losstaande organisatieonderdelen zoals de Brandweer, het Veiligheidsbureau en het Bureau
Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC). Hierbij lopen ook nog eens mono- en multidisciplinaire taken
op verschillende wijzen door de organisatie. Door alle taken binnen één organisatiestructuur onder te
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brengen, kan ook meer recht worden gedaan aan de positie en zichtbaarheid van de taken en
netwerkfunctie van de veiligheidsregio, anders dan de brandweer. Deze taken zijn wel te
onderscheiden, maar niet te scheiden als taken van de veiligheidsregio. De uitvoering van de
brandweertaken blijft plaatsvinden onder de merknaam Brandweer.
Compacte en meebewegende organisatie
We willen onze organisatie compacter maken door een structuur met minder afdelingen en minder
leidinggevenden. Hoewel er een bezuinigingsopgave is op het aantal leidinggevenden, is dit geen doel
op zich. Gezien de ontwikkeling van onze organisatie, maar ook de ontwikkeling naar meer
verantwoordelijkheid bij medewerkers en het vergroten van het eigenaarschap, kan onze organisatie
compacter zijn. Hiermee verandert ook de rol van de leidinggevenden. Daarnaast moet de nieuwe
organisatiestructuur passen en meebewegen bij de (verander)opgaven die wij zien voor de
veiligheidsregio, niet alleen in de huidige beleidsplanperiode (-2019), maar ook voor de komende
beleidsplanperiode (2020-2024).

Om als organisatie in staat te zijn bovenstaande doelen te realiseren zijn organisatorische kaders
opgesteld, waarbinnen de doorwikkeling van onze organisatie plaatsvindt. Het uiteindelijk doel is om
als organisatie in staat te zijn onze taken en de inhoudelijke missie, visie en ambities uit onze
beleidsplannen te realiseren. In het volgende hoofdstuk gaan we nader in op deze organisatorische
kaders.
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3 Welke kaders hebben we
Voor de doorontwikkeling van onze organisatie hebben we organisatorische kaders opgesteld, die de
basis vormen voor onze wijze van (samen)werken en de verdeling van taken-verantwoordelijkhedenbevoegdheden die hier bij horen. Deze kaders zijn hiermee ook richtinggevend voor onze gewijzigde
organisatiestructuur.
We hebben twee ‘algemene’ organisatorische kaders (sturingskaders en inrichtingskaders) en twee
organisatorische kaders die meer specifiek zijn voor onze organisatie, gelet op onze taken en
geografische situatie (paraatheidskaders en huisvestingskaders).

3.1 Sturingskaders
We hebben vijf sturingskaders, die richting geven aan de wijze waarop wij willen (samen)werken in
onze organisatie. Deze principes zijn gebaseerd op de inzichten en ervaringen die we sinds 2011 met
elkaar hebben opgedaan en die bepalend zijn voor het realiseren van onze taken en ambities.
Verantwoordelijkheid zo laag mogelijk
Onze medewerkers hebben kennis, passie en betrokkenheid bij het uitvoeren van hun taken. Dit vormt
een goede basis voor het beleggen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk in
de organisatie en zo dicht mogelijk op daar waar het resultaat wordt gerealiseerd. Hiermee wordt onze
organisatie slagvaardiger en stimuleren we innovatie. Medewerkers moeten in staat zijn en in staat
gesteld worden deze verantwoordelijkheid te dragen en er naar te handelen. Dit vraagt van de
leidinggevenden een minder uitvoerende en meer faciliterende rol. Ten aanzien van de afzonderlijke
kazernes geldt dat de eigenheid en het oplossend vermogen gewaardeerd en benut moet worden
(ontwikkeling naar zelfstandige kazernes).
Integraal management
Onze leidinggevenden zijn resultaatverantwoordelijk op basis van vooraf afgesproken sector- en
afdelingsdoelen en medeverantwoordelijk voor het behalen van de gezamenlijke doelen. Door middel
van integraal management worden zij in staat gesteld om aan deze verantwoordelijkheid invulling te
geven en hierop ook aanspreekbaar te zijn. Tussen en binnen de managementlagen en
organisatieonderdelen zijn duidelijke taak-, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdelingen.
Ondersteunende afdelingen moeten hierbij goed in positie zijn.
Lerend vermogen
Onze veiligheidsregio is een lerende organisatie en heeft het vermogen om te leren, faciliteert het
leerproces en ontwikkelt zichzelf continu door te leren leren. Dit leerproces (zowel individueel als
collectief) heeft een systematische aanpak en versterkt de implementatiekracht van de organisatie.
Werken in netwerken
Onze veiligheidsregio maakt onderdeel uit van een complex en niet-hiërarchisch speelveld van
landelijke en regionale crisispartners. Het actief acteren in dergelijke netwerken vergt, naast de eigen
inhoudelijke expertise, ook focus, inlevingsvermogen en samenwerkingsbereidheid. Het is hierbij
steeds minder vanzelfsprekend dat onze veiligheidsregio de “passerpunt” is bij de samenwerking.
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Proces- en projectmatig werken
Onze veiligheidsregio werkt proces- en projectmatig. Deze werkwijze voorkomt dat we toevallig
presteren en zorgt er voor dat we betrouwbaar zijn in de samenwerking en het uitvoeren van onze
taken; naar elkaar, onze crisispartners, ons bestuur en onze burgers.

3.2 Inrichtingskaders
We hebben vijf inrichtingskaders, die richting geven aan de wijze waarop wij onze nieuwe
organisatiestructuur funderen. Deze principes bouwen voor een groot deel voort op het
organisatieplan uit 2010.
Eén organisatie
Onze veiligheidsregio kent één organisatiestructuur waarbinnen alle taken zijn belegd waaraan onze
organisatie uitvoering moet geven. Dit betekent dat er geen aparte brandweerorganisatie wordt
onderscheiden van de organisatieonderdelen die belast zijn met de andere taken van de
veiligheidsregio. De sterke merknaam brandweer blijft wel gebruikt worden bij de uitvoering van de
brandweertaken.
Eénhoofdige leiding
Onze veiligheidsregio staat onder éénhoofdige leiding van de directeur veiligheidsregio / regionaal
commandant. De directeur veiligheidsregio is, daarin ondersteund door een directieteam,
verantwoordelijk voor het functioneren en presteren op de taken van de veiligheidsregio en de
multidisciplinaire samenwerking met de crisispartners. Om deze multidisciplinaire samenwerking vorm
en inhoud te geven stemt de directeur veiligheidsregio af met de politiechef of zijn vervanger, de
directeur publieke gezondheid en de coördinerend functionaris. In dit overleg, genaamd
veiligheidsdirectie, vindt de multidisciplinaire procescoördinatie plaats en de voorbereiding van de
integrale advisering aan het bestuur. De directeur veiligheidsregio / regionaal commandant vervult
daarbij de rol van voorzitter maar staat niet in een hiërarchische positie ten opzichte van de overige
leden.
Procesgestuurde organisatie
Onze veiligheidsregio is ingericht langs de te onderscheiden werkprocessen. Hiermee creëren we
samenhang, volgorde en samenwerking. Het is belangrijk hierbij te redeneren vanuit de primaire
processen (ons bestaansrecht), van buiten naar binnen. Door het vaststellen van onze processen
kunnen we onze activiteiten/routines aan elkaar koppelen (met elkaar in verbinding te brengen) en
komen tot het integraal besturen, verbeteren en beheersen van onze (gezamenlijke) processen.
Drie managementlagen
Onze veiligheidsregio heeft drie managementlagen (directeur veiligheidsregio / regionaal commandant
– sectordirecteur – afdelingsmanager). Gelet op de omvang van de organisatie en de inzet om
verantwoordelijkheden laag in de organisatie te beleggen, is dit in principe voldoende. Indien
noodzakelijk, in verband met de span of support en/of taakdifferentiatie, wordt de afdelingsmanager
ondersteund door een coördinator. Dit is geen leidinggevende functie. In bijzondere organisatorische
contexten kan een extra managementlaag (vierde laag) worden toegevoegd. Dit zijn uitzonderingen.
Beleid dicht bij uitvoering
Onze veiligheidsregio kenmerkt zich, gezien het takenpakket en het procesmatig werken, door een
sterke interactie tussen (vak)beleid en uitvoering. In de organisatiestructuur zijn daarom (vak)beleid en
uitvoering dicht bij elkaar georganiseerd.
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3.3 Paraatheidskaders
Onze organisatie is voor een zeer belangrijk deel ook een parate hulpverleningsorganisatie voor
brandweerzorg en crisisbeheersing. Dit stelt bijzondere eisen aan het (samen)werken en de structuur
van onze organisatie. Daarom kennen we naast de ‘algemene’ organisatorische kaders c.q. principes
ook vijf paraatheidskaders.
Fijnmazig systeem
Onze paraatheid voor de basisbrandweerzorg is gebaseerd op een fijnmazig paraatheidssysteem met
47 kazernes. Regionale specialistische brandweerzorgtaken zijn op basis van een risicoschatting van
het verzorgingsgebied verspreid over deze kazernes. Naast vier beroepskazernes hebben we 43
vrijwillige kazernes. Het uitgangspunt voor deze vrijwillige kazernes is een 24/7 paraatheid op basis
van vrijwillige instroom. De paraatheid wordt actief gemonitord.
Altijd brandweer
De burger vertrouwt op onze komst. We werken met een KazerneVolgordeTabel (KVT) om er voor te
zorgen dat het snelste brandweervoertuig ter plaatse gaat, los van gemeente, regionale of provinciale
grenzen. Als we niet kunnen uitrukken vanaf een bepaalde kazerne, zorgen we er voor dat direct het
eerstvolgende brandweervoertuig, op basis van de KVT, ter plaatse gaat. Tijdens vakantieperioden
nemen we aanvullende maatregelen zoals een combinatieregeling, om er zo voor te zorgen dat de
brandweer er altijd is.
Systeemkazernes
Binnen ons paraatheidssysteem met 47 kazernes hebben we kazernes (nog nader te bepalen) die op
basis van het specifieke verzorgingsgebied en/of de regionale specialismen, te allen tijde paraat
moeten staan (als ondergrens). Indien nodig nemen we op deze systeemkazernes aanvullende
maatregelen om de paraatheid te waarborgen. Dit kan bijvoorbeeld door opstappers uit de
kantoororganisatie (tijdelijk/flexibel) op deze kazernes te laten werken.
Opstappers
Alle organisatieonderdelen leveren, indien nodig, een bijdrage aan de paraatheid.
Kantoormedewerkers die vakbekwaam zijn, kunnen daarom worden ingezet als opstapper. Wij
faciliteren hun vakbekwaamheid en paraatheid. Zij kunnen beschikken over de benodigde
(kantoor)faciliteiten om hun reguliere werk op een andere kazerne voort te zetten. Bij het werven van
nieuwe kantoormedewerkers hebben sollicitanten die de rol van opstapper kunnen en willen vervullen,
bij gelijke geschiktheid, een streepje voor.
Crisisbeheersingsorganisatie
Niet alleen de brandweer staat altijd paraat; ook onze multidisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie.
Medewerkers met een rol in de crisisbeheersingsorganisatie worden, indien nodig, gefaciliteerd in hun
vakbekwaamheid en paraatheid. Bij het werven van nieuwe kantoormedewerkers hebben sollicitanten
die een rol in de crisisbeheersingsorganisatie kunnen en willen vervullen, bij gelijke geschiktheid, een
streepje voor.

3.4 Huisvestingskaders
Onze taken voeren wij uit in een grote regio. We willen aansluiting hebben met ons werkveld, maar in
ons (samen)werken ook synergie bereiken binnen de organisatie. Daarnaast levert de
kantoororganisatie een belangrijke bijdrage aan de paraatheid op brandweerkazernes (zie
paraatheidskaders). Dit vraagt om flexibele werkwijzen, hulpmiddelen en huisvesting. Daarom kennen
we naar de ‘algemene’ organisatorische kaders c.q. principes ook vijf huisvestingskaders.
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Huisvesting is samenwerking
Het bij elkaar gehuisvest zijn bevordert de onderlinge samenwerking. Maar de aard en de
geografische spreiding van ons werk maakt een centrale huisvesting ondoenlijk. Het gaat dus om de
balans zoeken tussen centraal en decentraal. Het is ons streven om bij de verdeling van de
beschikbare huisvesting hierin een goede afweging te maken.
Flexibiliteit
Wij zitten nog in de ontwikkeling naar een meer modern beleid voor werkplekken en huisvesting op
basis van werkprofielen. Toch willen we binnen de huidige, bestaande mogelijkheden de
samenwerking bevorderen door het aanbieden van flex-werkplekken, ontmoetingsplaatsen en
bijbehorende hulpmiddelen.
Gerichte versterking
Huisvesting versterkt niet alleen de samenwerking binnen een sector of afdeling, maar juist ook tussen
sectoren en afdelingen. Dit kan betekenen dat we bij de verdeling van werkplekken ook kijken naar de
synergie van het gezamenlijk huisvesten van bepaalde onderdelen van sectoren en afdelingen.
Borging paraatheid
Om de paraatheid van onze kazernes te borgen, werken soms kantoormedewerkers (opstappers) op
de kazerne en niet op hun vaste werkplek. Op deze kazernes zijn voldoende geoutilleerde flexwerkplekken om deze collega’s te faciliteren.
Nabijheid crisispartners
Het bij elkaar gehuisvest zijn bevordert niet alleen de samenwerking binnen onze eigen organisatie.
Dit geldt ook voor de huisvesting bij en samenwerking met onze crisispartners zoals Bureau
Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) en de GHOR, maar ook de liaison van Defensie. We
stimuleren gezamenlijke (tijdelijke) huisvesting of (flexibele) ontmoetingsplekken met andere (liaisons
van) crisispartners.

Bovenstaande sturings-, inrichtings-, paraatheids- en huisvestingskaders zijn richtinggevend voor ons
(samen)werken en de gewijzigde organisatiestructuur. In de volgende hoofdstukken worden deze
principes vertaald naar de nieuwe organisatiestructuur. We beginnen met de hoofdstructuur en
zoomen vervolgens in op de afzonderlijke onderdelen hiervan.
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4 Hoe ziet onze hoofdstructuur er uit
Bij het opstellen van de nieuwe hoofdstructuur hebben we voorop gesteld dat de gekozen structuur de
samenwerking moet helpen verbeteren en moet zorgen voor een duidelijkere verdeling van taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het is daarmee een belangrijke basis onder hoe we met
elkaar ons werk doen.
Een belangrijk inrichtingskader voor de nieuwe hoofdstructuur is de procesgestuurde organisatie. Dit
is onze manier om naar het werk en het organiseren van werk te kijken. We richten onze organisatie in
langs onze werkprocessen. Hiermee creëren we de goede samenhang, volgorde en samenwerking.
Als we kijken naar onze taken als veiligheidsregio, dan onderscheiden we vier hoofdprocessen:
1.
Beheersen van risico’s (primair proces)
2.
Verlenen van hulp (primair proces)
3.
Ondersteunen van de organisatie (ondersteunend proces)
4.
Besturen van de organisatie (besturend proces)
Deze hoofdprocessen zijn leidend geweest bij het opstellen van de hoofdstructuur. Elke hoofdproces
kent verschillende, samenhangende bedrijfsprocessen (zie bijlage 1). Deze worden samen
ondergebracht binnen één organisatieonderdeel (een sector) en dus niet verspreid. Verder is ook elk
bedrijfsproces ondergebracht bij één organisatieonderdeel (de afdeling). In de beschrijving van de
afzonderlijke organisatieonderdelen komen we hier op terug. Door de nieuwe organisatiestructuur op
deze wijze vorm te geven, zorgen we er voor dat er een duidelijke taakverdeling en samenhang
ontstaat binnen en tussen organisatieonderdelen.
De hoofdstructuur van onze organisatie ziet er als volgt uit:
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Bij de verdere uitwerking van bovenstaande hoofdstructuur is niet alleen gekeken naar
samenhangende organisatieonderdelen, maar ook naar een duidelijke taak- en rolverdeling van
medewerkers binnen en tussen de organisatieonderdelen. Het zijn immers onze mensen die onze
organisatie maken.
Kijkend naar onze sturings- en inrichtingskaders vormen taakvolwassen en vakbekwame
medewerkers, zowel repressief als op kantoor, de basis van onze organisatie. In hun werkzaamheden
worden zij ondersteund en begeleid in hun ontplooiing door hun afdelingsmanager. De
afdelingsmanager is integraal verantwoordelijk voor de PIOFACH-taken2 en de ontwikkeling en
resultaten van de afdeling op het betreffende vakgebied. Dit betekent dat afdelingsmanagers goed in
staat moeten zijn om te verbinden, faciliteren, delegeren en coachen. Het aantal afdelingsmanagers is
gebaseerd op de span of support of de specifieke ontwikkelopgave van een afdeling. Indien de span
of support en/of de taakdifferentiatie te groot is, wordt de afdelingsmanager ondersteund door een of
meerdere coördinator(en). De coördinator is geen leidinggevende, maar is, naast de eigen
werkzaamheden, verantwoordelijk voor de organisatie van de werkzaamheden van de collegamedewerkers binnen het taakveld (in feite de O-taken binnen PIOFACH). In bijzondere
organisatorische contexten kan een vierde managementlaag worden ingezet. Deze uitzonderingen
zijn alleen nodig binnen de sector Brandweerzorg. De vervanging van afdelingsmanagers vindt
horizontaal plaats binnen de sector of door de sectordirecteur.
Binnen een sector vormen de afdelingsmanagers en de sectordirecteur een managementteam. Het
managementteam vormt de verbinding tussen de afdelingen en draagt gezamenlijk zorg voor de
ontwikkeling van de sector. De sectordirecteur ondersteunt, begeleidt de afdelingsmanagers in hun
ontplooiing en is integraal verantwoordelijk voor de PIOFACH-taken en de ontwikkeling en resultaten
van zijn sector. Dit betekent dat sectordirecteuren, ondanks het feit dat ze verder af staan van de
vakinhoud, met ‘hart voor de zaak’ richting en initiatief moeten kunnen geven aan de ontwikkeling van
hun sector. De vervanging van sectordirecteuren vindt horizontaal plaats of door de directeur
veiligheidsregio / regionaal commandant.
Binnen onze organisatie vormen de sectordirecteuren en de directeur veiligheidsregio/regionaal
commandant het directieteam. Het directieteam vormt de verbinding tussen de sectoren en draagt
gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van onze organisatie. De leden van het
directieteam zijn zichtbaar binnen onze organisatie en vertegenwoordigen onze organisatie naar
buiten. De directeur veiligheidsregio/regionaal commandant faciliteert en ondersteunt de
sectordirecteuren in het realiseren van hun organisatiedoelstellingen en is ambtelijk
eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en resultaten van onze organisatie. De directeur
veiligheidsregio/regionaal commandant inspireert en stuurt op identiteit, waarden en strategie van
onze organisatie en onze mensen. De vervanging van de directeur veiligheidsregio / regionaal
commandant vindt plaats door één van de sectordirecteuren.
De wettelijke taken van de veiligheidsregio worden niet alleen uitgevoerd binnen onze organisatie.
Ook binnen gemeenten (bevolkingszorg), RDOG (GHOR/RAD) en politie (meldkamer) worden taken
uitgevoerd. Ons bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van al deze taken. Binnen de
Veiligheidsdirectie vindt afstemming plaats over alle taken van de veiligheidsregio en de
multidisciplinaire voorbereiding en samenwerking hierop. De directeur veiligheidsregio / regionaal
commandant is voorzitter van de Veiligheidsdirectie.

2

PIOFACH is de afkorting voor: Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Algemene zaken, Communicatie,
Huisvesting. Het gaat hierbij om de relevante bedrijfsvoeringselementen. Binnen deze elementen moet een duidelijke taakverantwoordelijk-bevoegdheid verdeling zijn tussen medewerker, leidinggevende en ondersteunende afdelingen op alle niveaus
binnen de organisatie.
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De directeur veiligheidsregio / regionaal commandant en de concerncontroller (vanuit zijn
onafhankelijke positie) zijn in eerste instantie het aanspreekpunt van ons bestuur. De leden van het
directieteam vervullen de rol van bestuurlijk accounthouder voor de burgemeesters. Zij vervullen deze
rol in nauwe samenwerking met de overige leidinggevenden. Bij incidenten en crises verloopt de
communicatie naar de burgemeester via de reguliere operationele leiding.
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5 Directeur veiligheidsregio / regionaal
commandant
De directeur veiligheidsregio / regionaal commandant is ambtelijk eindverantwoordelijk voor de
uitvoering van de taken die bij onze organisatie zijn belegd. De directeur veiligheidsregio / regionaal
commandant vervult deze verantwoordelijkheid in via verschillende rollen: als voorzitter van het
directieteam, als voorzitter van de veiligheidsdirectie, als secretaris van het bestuur, als WORbestuurder en als representant van de veiligheidsregio in de verschillende landelijke gremia
(bijvoorbeeld de Raad van directeuren veiligheidsregio’s en de Raad van brandweercommandanten).
Vanuit dit oogpunt is de directeur veiligheidsregio / regionaal commandant verantwoordelijk voor het
hoofdproces besturen van de organisatie. Het gaat hierbij om de volgende taken/bedrijfsprocessen:

Het bepalen van het strategisch beleid voor de organisatie en haar activiteiten (beleid vormen).

Het sturen, beheersen en verantwoording afleggen over de organisatie en haar activiteiten
(sturen, beheersen en verantwoorden).

Samen met het directieteam en de veiligheidsdirectie is de directeur veiligheidsregio / regionaal
commandant, naast de realisatie van de inhoudelijke taken en ambities en het op niveau houden van
de huidige brandweerzorg en crisisbeheersing, verantwoordelijk voor de realisatie van de eerder
genoemde doelen van dit organisatieplan en eindverantwoordelijk voor de realisatie van de
afzonderlijke opgaven in dit organisatieplan.
De directeur veiligheidsregio / regionaal commandant wordt direct ondersteund door een compacte
staf, bestaande uit de afdeling Strategie en beleid en de afdeling Planning en control.

5.1 Wat is anders
Vergeleken met het organisatieplan uit 2011, voeren we een aantal belangrijke organisatorische
wijzigingen door. De belangrijkste wijzigingen die betrekking hebben op de staf van de directeur
veiligheidsregio / regionaal commandant worden hieronder benoemd.
De structuur van onze organisatie is gebaseerd op het inrichtingskader Procesgestuurde organisatie.
Hiermee is een duidelijkere verdeling gemaakt tussen besturing en ondersteuning. In de oude
organisatiestructuur was dit ondergebracht bij zowel de Concernstaf als de sector Middelen. De
ondersteuning is samengebracht binnen de nieuwe sector Bedrijfsvoering. De besturing is nu
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onderdeel van de compacte staf van de directeur veiligheidsregio / regionaal commandant. Gelet op
de taken en de verantwoordelijkheden is dit een logische plek.
Hiertoe is de bestaande formatie van het Veiligheidsbureau (als apart organisatieonderdeel binnen
veiligheidsregio, naast brandweer en het Bureau gemeentelijke crisisbeheersing) samengevoegd met
het team Beleid en Strategie (brandweer). Dit is de formalisering van de bestaande praktijk om de
advisering en ondersteuning van de voorzitter en de directeur veiligheidsregio / regionaal
commandant eenduidig te laten plaatsvinden.

5.2 Afdelingen binnen de staf
De staf van de directeur veiligheidsregio / regionaal commandant kent de volgende afdelingen:

5.2.1

Afdeling Strategie en beleid

De afdeling is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het strategisch beleid van onze organisatie,
alsmede de advisering en ondersteuning van de voorzitter, directeur veiligheidsregio / regionaal
commandant (in zijn onderscheiden rollen) en de (leden van de) directieteams.
Een belangrijke ontwikkelopgave, naast de realisatie van de inhoudelijke taken en ambities, is het
beter in besturing komen door het vertalen van het strategisch beleid in een samenhangende reeks
activiteiten (strategie) om de beleidsdoelen te behalen en op de uitvoering hiervan te sturen.
De afdeling staat onder leiding van de afdelingsmanager Strategie en beleid. Gelet op de span of
support van de afdeling, heeft de afdelingsmanager naast de rol als integraal leidinggevende ook een
adviserende en beleidsontwikkelende rol. Gelet op de taakdifferentiatie wordt de afdelingsmanager
ondersteund door één coördinator op het taakveld Directiesecretariaat
Binnen de formatie van de afdeling (zie verder formatieplan en functieboek) is ook het
directiesecretariaat opgenomen. Verder is ook de ambtelijk secretaris Ondernemingsraad geplaatst
binnen de afdeling. Dit is een zelfstandige functie die onder rechtstreekse aansturing en
verantwoordelijkheid valt van de voorzitter van de Ondernemingsraad. De afdelingsmanager heeft een
faciliterende rol (vanuit personeelszorg en bedrijfsvoering) richting de ambtelijk secretaris.

5.2.2

Afdeling Planning en control

De afdeling is verantwoordelijk voor het sturen op, beheersen van en verantwoorden over de integrale
realisatie van onze organisatiedoelstellingen.
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Een belangrijke ontwikkelopgave, naast de realisatie van de inhoudelijke taken en ambities, is het
beter in besturing komen door het verbreden van de control-taak van financial control naar (ook)
performance- en quality-control en risicomanagement.
De afdeling staat onder leiding van de afdelingsmanager Planning en control. De afdelingsmanager
vervult tevens de functie van Concerncontroller. De Concerncontroller heeft een onafhankelijke positie
ten opzichte van de organisatie, zoals beschreven in het Financieel Statuut.
Binnen de formatie van de afdeling (zie verder formatieplan en functieboek) is rekening gehouden met
de doorontwikkeling en het verbreden van de control-taak.
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6 Sector Risico- en Crisisbeheersing
De sector Risico- en Crisisbeheersing is verantwoordelijk voor de uitvoering van de hoofdprocessen
Beheersen van risico’s en Verlenen van hulp (onderdeel multidisciplinaire crisisbeheersing). Dit zijn
primaire processen. Binnen de sector zijn de volgende taken/bedrijfsprocessen ondergebracht:
•
Het uitvoeren van risicoanalyses ten aanzien van de fysieke veiligheid in de openbare ruimte
(risicoduiding).
•
Het opstellen van adviezen ten behoeve van de vergunningverlening en handhaving gericht op
de fysieke veiligheid (risicoadvisering).
•
Het uitvoeren van toezicht gericht op fysieke veiligheid (toezicht).
•
Het coördineren en uitvoeren van de externe communicatie met burgers en bedrijven over risico’s
en handelingsperspectief ten tijde van incidenten of bij dreiging (risicocommunicatie).
•
Het voorbereiden van de multidisciplinaire samenwerking, coördinatie en leiding van een
(dreiging op een) grootschalig incident, inclusief informatiemanagement en de risico- en
crisiscommunicatie aan burgers (crisisbeheersing).
•
Het evalueren van een crisis/ramp (GRIP) (evaluatie).
De sector staat onder leiding van de sectordirecteur Risico- en Crisisbeheersing. Samen met het
managementteam is de sectordirecteur, naast de realisatie van de inhoudelijke taken en ambities en
het op niveau houden van de brandveiligheidsadvisering, verantwoordelijk voor de realisatie van de
volgende sectorbrede ontwikkelopgaven.
De afgelopen decennia is het beeld ontstaan dat de overheid verantwoordelijk is voor het organiseren
of afdwingen van veiligheid en dat alle risico’s beheerst kunnen worden. Inmiddels zien we het besef
groeien dat volledige beheersing van risico’s een onjuist beeld geeft en een irreële verwachting is van
de rol en het vermogen van de overheid. Daarom heeft het huidige systeem – met de nadruk op
regels – een herijking nodig: van regelgericht naar risicogericht en risicobeïnvloeding. Het is de
ontwikkelopgave van de sectordirecteur Risico- en Crisisbeheersing om deze ontwikkeling
organisatorisch en inhoudelijk te vertalen.
In het kader van de doorontwikkeling van risicobeheersing, wat zich onder andere richt op de
doorvertaling van de nieuwe omgevingswetgeving, wordt een nieuw producten- en dienstenpakket
voor de veiligheidsregio ontwikkeld. We ontwikkelen een nieuw takenpakket waarbinnen twee sporen
te onderscheiden zijn, te weten:
 producten en diensten gericht op het nemen van de verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid
(zelfredzaamheid) en het stimuleren van brandveilig gedrag. (doelgroepen-benadering; brandveilig
leven);
 producten en diensten gericht op duiden van gevolgen en het aandragen van
handelingsperspectieven op basis van geïnventariseerde risico’s.
Het is de ontwikkelopgave van de sectordirecteur Risico- en Crisisbeheersing om deze visievorming af
te ronden en de implementatie van het nieuwe producten- en dienstenpakket vorm te geven, in nauwe
samenwerking met betrokken partners.
Moderne risico- en crisisbeheersing kenmerkt zich door de betrokkenheid van veel verschillende
actoren. Ingewikkelde verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden kan daarbij
leiden tot ‘schurende ketens’. Het kennen van elkaar en het scheppen van veilige en werkbare
omgangsvormen zal bijdragen aan snel en adequaat optreden. Het is de ontwikkelopgave van de
sectordirecteur Risico- en Crisisbeheersing om bij de verdere ontwikkeling van de regie- en
platformfunctie van de veiligheidsregio de crisis- en ketenpartners bij elkaar te brengen, elkaars
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belangen, sterkten en kwetsbaarheden te onderzoeken, veerkracht te vergroten en passende
werkafspraken te maken en zo nodig te beoefenen.

6.1 Wat is anders
Vergeleken met het organisatieplan uit 2011, voeren we een aantal belangrijke organisatorische
wijzigingen door. De belangrijkste wijzigingen die betrekking hebben op de sector Risico- en
Crisisbeheersing worden hieronder benoemd.
Bij de start van Brandweer Hollands Midden op 1 januari 2011 kende de oude sector Risicobeheersing
vier districten (zowel advies- als toezichtstaken). Deze geografische indeling wordt nu vervangen door
een procesgestuurde indeling. Dit ondersteunt de ontwikkeling en ontwikkelopgaven op dit vakgebied.
Bij de start in 2011 waren de verschillende bedrijfsprocessen binnen de multidisciplinaire
crisisbeheersing, op basis van de toenmalige procesgestuurde indeling, ondergebracht bij de
betreffende monodisciplinaire/brandweer taakvelden. Gelet op de samenhang en synergie zijn deze
bedrijfsprocessen nu samengebracht binnen de afdeling Crisisbeheersing. Dit ondersteunt de
ontwikkeling en ontwikkelopgave op dit vakgebied.
Het Bureau gemeentelijke crisisbeheersing (in de oude organisatiestructuur een apart
organisatieonderdeel binnen veiligheidsregio, naast brandweer en het Veiligheidsbureau) is ingepast
binnen onze organisatiestructuur. Hierbij is rekening gehouden met de speciale positie van het bureau
en aansturing door de coördinerend functionaris.
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6.2 Afdelingen sector Risico- en Crisisbeheersing
De nieuwe sector Risico- en Crisisbeheersing kent de volgende afdelingen.

6.2.1

Afdeling Risicoduiding

De afdeling is verantwoordelijk voor het inventariseren en uitvoeren van analyses op het gebied van
(complexe) risico’s voor de fysieke veiligheid in de openbare ruimte, de impact hiervan en de
beleidsmatige vertaling en advisering (risicoduiding).
Een belangrijke ontwikkelopgave, naast de realisatie van de inhoudelijke taken en ambities, is de
doorontwikkeling van de reikwijdte van de duiding van brandrisico’s naar all hazard risico’s, in
samenwerking met crisis- en ketenpartners. Het doel hierbij is om risico’s gericht te kunnen
beïnvloeden (risicogericht werken).
De afdeling staat onder leiding van de afdelingsmanager Risicoduiding. Gelet op de span of support
van de afdeling, heeft de afdelingsmanager naast de rol als integraal leidinggevende ook een
beleidsontwikkelende rol.
Binnen de formatie van de afdeling (zie verder formatieplan en functieboek) is expliciet capaciteit
aanwezig om de informatiepositie en het gebruik kunnen maken van business intelligence op dit
vakgebied te versterken.

6.2.2

Afdeling Brandveiligheid

De afdeling is verantwoordelijk voor de planbeoordeling als onderdeel van de advisering over de
omgevingsvergunning (meer regelgericht) en het uitvoeren van toezicht op fysieke veiligheid.
Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor de risicocommunicatie (voorlichting) in relatie tot
brandveiligheid (brandveilig leven) aan burgers, bedrijven en instellingen. Tevens zijn de taken met
betrekking tot brandonderzoek ondergebracht in deze afdeling.
Een belangrijke ontwikkelopgave, naast de realisatie van de inhoudelijke taken en ambities, is het
verbeteren van de brandveiligheid en de zelfredzaamheid van en met burgers, bedrijven en
instellingen. Het gaat dan om het gezamenlijk beïnvloeden van de menskant door te sturen op
gedragsbeïnvloeding en –verandering.
De afdeling staat onder leiding van de afdelingsmanager Brandveiligheid. Gelet op de span op support
wordt de afdelingsmanager ondersteund door drie coördinatoren op de taakvelden Planbeoordeling,
Toezicht en Brandveilig leven.
Binnen de totale formatie van de afdeling (zie verder formatieplan en functieboek) is capaciteit
opgenomen om deel te nemen aan activiteiten in het kader van Brandveilig leven. Deze inzet wordt
onderling afgestemd door de coördinator Brandveilig leven.
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6.2.3

Afdeling Risicoadvisering

De afdeling is verantwoordelijk voor het adviseren ten behoeve van een veilige fysieke leefomgeving
onder meer bij vergunningverlening, evenementenveiligheid, bestemmingsplannen, omgevingsvisies
en -plannen (omgevingsveiligheid; meer risicogericht) en het leveren van operationele objectinformatie
– en advies (geo-informatie) ten behoeve van brandweerzorg en crisisbeheersing.
Een belangrijke ontwikkelopgave, naast de realisatie van de inhoudelijke taken en ambities, is de
doorontwikkeling van de reikwijdte van de advisering van specifiek brandveiligheid naar (coördinatie)
veiligheidsregio-breed, in samenwerking met crisis- en ketenpartners.
De afdeling staat onder leiding van de afdelingsmanager Risicoadvisering. Gelet op de span of
support wordt de afdelingsmanager ondersteund door drie coördinatoren op de taakvelden
Omgevingsveiligheid, Operationele objectinformatie en Administratieve ondersteuning.
Binnen de formatie van de afdeling (zie verder formatieplan en functieboek) staat de formatie voor
Administratieve ondersteuning ten dienste van de gehele sector en voor de post- en registratietaken
voor de hele organisatie. Verder is rekening gehouden met de doorontwikkeling van regelgericht naar
risicogericht adviseren binnen risicobeheersing.

6.2.4

Afdeling Crisisbeheersing

De afdeling is verantwoordelijk voor het voorbereiden van de multidisciplinaire samenwerking,
coördinatie en leiding van een grootschalig incident/crisis, inclusief informatiemanagement, risico- en
crisiscommunicatie en coördinatie GRIP-evaluaties.
Een belangrijke ontwikkelopgave, naast de realisatie van de inhoudelijke taken en ambities, is dat
nieuwe crisistypen vragen om werken in netwerken met andere en wisselende partners, werkwijzen en
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rollen (o.a. procesmanagement en netwerkontwikkelaar). Dit vraag advies- en ontwikkelkracht met de
focus op interne en externe partners.
De afdeling staat onder leiding van de afdelingsmanager Crisisbeheersing. Gelet op de span of
support van de afdeling, heeft de afdelingsmanager naast de rol als integraal leidinggevende ook een
beleidsontwikkelende rol.
Binnen de formatie van de afdeling (zie verder formatieplan en functieboek) is rekening gehouden met
het versterken van de ontwikkelkracht en de toevoeging van risico- en crisiscommunicatie aan het
takenpakket van de afdeling. Via de multidisciplinaire werkgroepen wordt ook door andere
crisispartners (monodisciplinaire) capaciteit ingebracht voor de gezamenlijke taakinvulling op het
gebied van crisisbeheersing.

6.2.5

Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (Oranje Kolom / Bevolkingszorg)

De ontwikkeling en coördinatie van de gemeentelijke crisisbeheersing / bevolkingszorg is door de
gemeenten belegd bij het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing, binnen onze veiligheidsregio. De
medewerkers van het bureau zijn ook in dienst van de veiligheidsregio. Gelet op de taakinhoudelijke
samenhang en synergie is deze afdeling ondergebracht bij de sector Risico- en Crisisbeheersing. De
aansturing van deze afdeling vindt plaats door de coördinerend functionaris, die op basis van wet- en
regelgeving, rechtstreeks verantwoording aflegt aan het bestuur van de veiligheidsregio. Dit betekent
dat de afdeling voor de bedrijfsvoering ondergebracht is binnen de sector Risico- en Crisisbeheersing,
maar niet voor wat betreft de inhoudelijke aansturing en verantwoording. De coördinerend functionaris
is een zelfstandige functie, die niet in een hiërarchische positie staat ten opzichte van de directeur
veiligheidsregio / regionaal commandant.
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7 Sector Brandweerzorg
De sector Brandweerzorg is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van het
hoofdproces Verlenen van hulp (onderdeel monodisciplinair/brandweer). Dit is een primair proces.
Binnen de sector zijn de volgende taken/bedrijfsprocessen ondergebracht:

Het redden van slachtoffers en het beperken van schade bij branden (brandbestrijding).

Het opsporen en bevrijden van slachtoffers en het verlenen van levensreddende en technische
hulp bij ongevallen anders dan brand (technische hulpverlening waaronder begrepen
waterongevallenbestrijding, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen).

Het verlenen van diensten, anders dan de wettelijke taken brandbestrijding en technische
hulpverlening (bijv. first respondertaken bij reanimaties) (dienstverlening).

Het bewaken van de inzetbaarheid van de operationele brandweereenheden ten behoeve van de
brandbestrijdings-, technische hulpverlening- en dienstverleningstaken. (bewaken operationele
inzetbaarheid).

Het opleiden, trainen en oefenen van brandweereenheden en
leidinggevenden/piketfunctionarissen, dusdanig dat zij bij een inzet in staat zijn effectief het
incident te bestrijden respectievelijk te coördineren en leiding te geven (vakbekwaam worden en
blijven).

Het opstellen en actueel houden van operationele plannen en procedures (operationele
planvorming).

Het beheren en onderhouden van materieel en materialen voor brandbestrijding en hulpverlening
dusdanig dat inzetbaarheid is gegarandeerd (beheer en onderhoud materieel).

Het plannen van de beschikbaarheid van medewerkers, brandweereenheden, materieel en
materiaal ten behoeve van brandbestrijding en hulpverlening, vakbekwaamheidsmomenten,
keuringen en onderhoud (planning operationele beschikbaarheid).

Het evalueren van de inzet bij brandbestrijding en hulpverlening (evaluatie).

De sector staat onder leiding van de sectordirecteur Brandweerzorg. Samen met het
managementteam is de sectordirecteur, naast de realisatie van de inhoudelijke taken en ambities en
het op niveau houden van de huidige brandweerzorg, verantwoordelijk voor de realisatie van de
volgende sectorbrede ontwikkelopgaven.
In het vorige organisatieplan (2011) is ingezet op een scheiding tussen de uitvoerende taken en de
voorbereidende en ondersteunende taken ten behoeve van brandbestrijding en hulpverlening.
Hiermee waren de taken verdeeld over drie sectoren (incidentbestrijding, operationele voorbereiding
en middelen). Geconstateerd moet worden dat door deze scheiding de sturing en samenwerking op
deze taken onvoldoende tot stand is gekomen. Vanuit het oogpunt van een procesgestuurde
organisatie worden deze taken nu binnen de nieuwe sector brandweerzorg bij elkaar gebracht. Het is
de ontwikkelopgave van de directeur brandweerzorg om de noodzakelijke samenhang en
samenwerking te smeden.
Bij de regionalisering in 2011 zijn, gezien de grote onderlinge verschillen, veel zaken regionaal
geharmoniseerd en gecentraliseerd. Dit heeft geleid tot een verminderd verantwoordelijkheidsgevoel
en eigenaarschap op de kazernes. Nu de nieuwe organisatie zich heeft gezet kan en moet een
nieuwe balans gezocht worden tussen wat lokaal kan en regionaal moet. Kazernes en ploegen dienen
gestimuleerd te worden binnen afgesproken kaders hun eigen zaken te regelen op het gebied van
paraatheidbewaking, oefenen en beheer en onderhoud van materieel en huisvesting. We spreken in
dit verband over ´de zelfstandige kazerne´. Het is de ontwikkelopgave van de sectordirecteur
Brandweerzorg om deze opgave dit nader uit te werken en te organiseren.
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Een derde ontwikkelopgave vloeit voort uit de bovenstaande opgaven en houdt verband met de inzet
en tijdbesteding van het personeel in 24-uursdienst. Voor de regionalisering waren de
beroepsbrandweermedewerkers belast met uitvoerende onderhoudstaken ten behoeve van materieel
en huisvesting. Door de centralisering na de regionalisering zijn deze taken elders belegd. Ook hier
dient een nieuwe balans gevonden te worden in de taakverdeling, waarbij meer gebruik wordt
gemaakt van de kwaliteiten van deze medewerkers en de beschikbare werkuren binnen de
dienstroosters. Het is de ontwikkelopgave van de sectordirecteur Brandweerzorg om deze opgave dit
nader uit te werken en te organiseren.

7.1 Wat is anders
Vergeleken met het organisatieplan uit 2011, voeren we een aantal belangrijke organisatorische
wijzigingen door. De belangrijkste wijzigingen die betrekking hebben op de sector Brandweerzorg
worden hieronder benoemd.
Bij de start van Brandweer Hollands Midden in 2011 waren de verschillende bedrijfsprocessen binnen
het hoofdproces Verlenen van hulp verdeeld over de oude sectoren Incidentbestrijding, Operationele
Voorbereiding en Bedrijfsvoering. Gebleken is dat dit de noodzakelijke samenwerking en samenhang
in de weg heeft gestaan. In dit organisatieplan worden daarom, op basis van het inrichtingskader
Procesgestuurde organisatie, alle bedrijfsprocessen binnen dezelfde sector geplaatst. Dit ondersteunt
de samenwerking.
De ontwikkeling en innovatie van het brandweervak gaan vanuit de oude afdeling Kenniscentrum
(oude sector Operationele Voorbereiding) over naar de nieuwe afdeling Plannen, procedures en
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ontwikkeling binnen de sector Brandweerzorg. De overige taken van het Kenniscentrum gaan naar de
nieuwe afdeling Proces- en projectondersteuning van de sector Bedrijfsvoering.
De planningen om er voor te zorgen dat we 24/7 met vakbekwaam personeel en bedrijfszeker
materieel kunnen uitrukken, waren versnipperd over de verschillende oude sectoren en afdelingen.
Deze planningen zijn nu geïntegreerd binnen de afdeling Integrale planning. Hiermee komt meer
afstemming en efficiency in de planningen en daarmee versterken we onze paraatheid.
Bij de start in 2011 is voor vrijwilligerskazernes en beroepskazernes eenzelfde organisatiemodel
ingericht met clustercommandanten, plv. clustercommandanten en ploegchefs. Gelet op het eigen
karakter en de (dagelijkse) werkzaamheden van deze verschillende kazernes, is het model voor
beroepskazernes en vrijwilligerskazernes aangepast.

7.2 Afdelingen sector Brandweerzorg
De nieuwe sector Brandweerzorg kent de volgende afdelingen:

7.2.1

Afdeling Plannen, procedures en ontwikkeling

De afdeling is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het vakgebied, opstellen en actueel houden
van operationele plannen en procedures en het evalueren van de inzet bij brandbestrijding en
hulpverlening. De afdeling is hiermee ook het eerste aanspreekpunt voor de meldkamer voor wat
betreft aanpassing van procedureafspraken en te nemen maatregelen bij verstoringen. Binnen het
takenpakket vallen ook de coördinatie van de brandweerpiketten, het Team Collegiale Opvang (TCO)
en het aanspreekpunt voor de jeugdbrandweer.
Een belangrijke ontwikkelopgave, naast de realisatie van de inhoudelijke taken en ambities, is de
doorontwikkeling (innovatie), voorbereiding en bewaking van (het systeem van) operationeel optreden.
De afdeling staat onder leiding van de afdelingsmanager Plannen, procedures en ontwikkeling.
Binnen de formatie van de afdeling (zie verder formatieplan en functieboek) is rekening gehouden met
de doorontwikkeling van het brandweervak, zoals die in eerste instantie werd gedaan door de
portefeuillehouders/clusterleiding en later door de ontwikkelgroep binnen de oude sector
Incidentbestrijding.
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7.2.2

Afdeling Vakbekwaamheid

De afdeling is verantwoordelijk voor het opleiden, trainen en oefenen van onze brandweermannen en
– vrouwen, brandweereenheden en leidinggevenden/piketfunctionarissen, dusdanig dat zij bij een
inzet in staat zijn vakkundig het incident te bestrijden respectievelijk te coördineren en leiding te
geven.
Een belangrijke ontwikkelopgave, naast de realisatie van de inhoudelijke taken en ambities, is de
implementatie en uitvoering van de principes onder vakbekwaamheid 2.0, dat neerkomt op het meer
vraaggestuurd dan aanbodgestuurd organiseren van het vakbekwaamheidsprogramma waarbij het
minimale vakbewaamheidsniveau wordt bewaakt.
De afdeling staat onder leiding van de afdelingsmanager Vakbekwaamheid. Gelet op de span of
support en de taakdifferentiatie binnen de afdeling, worden de uitvoerende taken ondergebracht in
een apart team onder leiding van een teammanager Vakbekwaamheid. Deze teammanager is
integraal verantwoordelijk voor de PIOFACH-taken en de ontwikkeling en resultaten van het team. Dit
is een uitzondering op ons inrichtingskader Drie managementlagen.
Binnen de formatie van de afdeling (zie verder formatieplan en functieboek) is rekening gehouden met
de invoering van Vakbekwaamheid 2.0 en de hiervoor benodigde (nieuwe) functie- en rolinvulling.

7.2.3

Afdeling Beheer en onderhoud

De afdeling is verantwoordelijk voor het effectief beheren en onderhouden van materieel en
materialen voor brandbestrijding en hulpverlening, zodat de inzetbaarheid hiervan is gegarandeerd.
Een belangrijke ontwikkelopgave, naast de realisatie van de inhoudelijke taken en ambities, is het
organiseren van het planmatig preventief onderhoud en het opnieuw inzet gereed maken van
materieel en materialen na storingen en schade op een zodanige wijze dat maximale beschikbaarheid
en bedrijfszekerheid gegarandeerd is (24/7 paraatheid) en het gevoel van eigenaarschap bij de
operationele eenheden sterker wordt ontwikkeld. Een belangrijke wijziging in dit nieuwe
organisatieplan is de scheiding tussen de werkzaamheden ten aanzien van het beheer, onderhoud en
planning van het brandweerspecifiek materieel en de overige facilitaire werkzaamheden (die voor de
gehele organisatie worden uitgevoerd). Het ontvlechten van de bestaande werkprocessen zoals
vastgelegd in de beschrijving van facilitair 2.0, is een opgave die gezamenlijk met de nieuwe
afdelingen Integrale planning (sector Brandweerzorg) en Facilitaire zaken (sector Bedrijfsvoering)
moet worden vormgegeven.
De afdeling staat onder leiding van de afdelingsmanager Beheer en Onderhoud.
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Binnen de formatie van de afdeling (zie verder formatieplan en functieboek) is rekening gehouden met
bovengenoemde ontvlechting en de resultaten van facilitair 2.0.

7.2.4

Afdeling Integrale planning

De afdeling is verantwoordelijk voor het (effectief) plannen van de beschikbaarheid en inzetbaarheid
van onze brandweermannen en –vrouwen (inclusief opstappers, piketfunctionarissen, e.d.),
brandweereenheden, materieel en materiaal ten behoeve van brandbestrijding en hulpverlening,
vakbekwaamheidsmomenten, keuringen en onderhoud.
Een belangrijke ontwikkelopgave, naast de realisatie van de inhoudelijke taken en ambities, is om het
huidige systeem van versnipperde en niet op elkaar afgestemde planningen om te bouwen naar een
systeem van integrale planning met als doel de operationele beschikbaarheid en verdeling van
schaarse middelen te optimaliseren. Een belangrijke wijziging in dit nieuwe organisatieplan is de
scheiding tussen de werkzaamheden ten aanzien van het beheer, onderhoud en planning van het
brandweerspecifiek materieel en de overige facilitaire werkzaamheden (die voor de gehele organisatie
worden uitgevoerd). Het ontvlechten van de bestaande werkprocessen zoals vastgelegd in de
beschrijving van facilitair 2.0, is een opgave die gezamenlijk met de nieuwe afdelingen Beheer en
Onderhoud (sector Brandweerzorg) en Facilitaire zaken (sector Bedrijfsvoering) moet worden
vormgegeven.
De afdeling staat onder leiding van de afdelingsmanager Integrale planning. Gelet op de span of
support van de afdeling, heeft de afdelingsmanager naast de rol als integraal leidinggevende ook een
beleidsontwikkelende rol.
Binnen de formatie van de afdeling (zie verder formatieplan en functieboek) is rekening gehouden met
de noodzakelijke planningscapaciteiten op de planningsgebieden Operationele Basis Sterkte (OBS),
PPMO/keuringen, vakbekwaamheid en facilitair.

Bovenstaande afdelingen dragen er samen zorg voor dat we kunnen beschikken over vakbekwame
brandweermannen en -vrouwen en bedrijfszeker materieel en materiaal. Dit vraag om een nieuwe
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wijze van samenwerken onderling en met de operationele eenheden op de kazernes. De 24/7paraatheid is een belangrijke taak voor onze kazernes. We kennen twee type kazernes: kazernes met
een beroepsbezetting en kazernes met een vrijwilligers bezetting. Daarnaast beschikken twee
beroepskazernes, naast de beroepsmedewerkers, nog over vrijwilligers. De beide organisatievormen
vragen om een verschillende aansturing, gelet op het eigen karakter en de (dagelijkse)
werkzaamheden.

7.2.5

Vrijwilligerskazernes

Vanaf 43 kazernes rukken wij uit met vrijwilligers. Elke kazerne staat onder leiding van een ploegchef
vrijwilligers. De ploegchef vervult deze taak in deeltijd (op basis van een vrijwilligers- of
kantooraanstelling). We willen dat de kazernes meer gaan werken vanuit het principe van zelfstandige
kazernes. Daar past bij dat de ploegchef integraal verantwoordelijk is voor de PIOFACH-taken en de
paraatheid van zijn kazerne. Belangrijke voorwaarden hierbij zijn goede ondersteuning en toereikende
middelen.
Hierin spelen de clustermanagers Vrijwilligers een belangrijke rol. Gelet op het aantal kazernes c.q.
ploegchefs kennen we drie clustermanagers Vrijwilligerskazernes. Op basis van een logische
verdeling betekent dit dat een clustermanager verantwoordelijk is voor tussen de 12-14
ploegchefs/kazernes. De clustermanager is, samen met zijn ploegchefs, verantwoordelijk voor het
bewaken van de paraatheid op korte en lange termijn van de binnen zijn cluster aanwezige kazernes.
Hieronder verstaan we de verantwoordelijkheid voor het hebben van voldoende vakbekwaam
personeel, voldoende bedrijfszeker materieel en materialen en beschikbaarheid van actuele
operationele informatie.
Een belangrijke ontwikkelopgave voor de clustermanager, samen met zijn ploegchefs, is het invulling
geven aan de verantwoordelijkheid voor de paraatheid van de binnen zijn cluster aanwezige kazernes,
met waardering voor het eigenaarschap van de vakinhoudelijke ondersteunende afdelingen binnen de
sector.
De clustermanager is integraal verantwoordelijk voor de PIOFACH-taken, de paraatheid van zijn
kazernes en de ontwikkeling en ondersteuning van zijn ploegchefs. Elke clustermanager wordt hierbij
ondersteund door een uitvoerend clustermanager (geen leidinggevenden taken, wel coördinator) en
een administratieve ondersteuning (deeltijd).
De verantwoordelijkheid voor de paraatheid van 43 kazernes maakt het noodzakelijk dat afgeweken
wordt van het inrichtingskader Drie managementlagen. Binnen de sector Brandweerzorg zijn dan de
managementlagen: sectordirecteur-clustermanager-ploegchef. Samen met de directeur
veiligheidsregio / regionaal commandant telt dit op tot vier managementlagen.
De formatie van de afzonderlijke vrijwilligerskazernes wordt op basis van de paraatheidskaders
bepaald. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke omstandigheden per kazerne zoals
bijvoorbeeld de beschikbaarheid en de verwachte door- en uitstroom van onze vrijwilligers.
De operationele verantwoordelijkheid voor het daadwerkelijk optreden van de operationele eenheden
is belegd bij respectievelijk de bevelvoerder, officier van dienst, hoofdofficier van dienst en
commandant van dienst. De eindverantwoordelijkheid daarvoor berust bij de regionaal commandant.
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7.2.6

Beroepskazernes

Vanaf vier kazernes rukken wij uit met beroepsmedewerkers. Elke kazerne staat onder leiding van een
kazernemanager. De kazernemanager is integraal verantwoordelijk voor de PIOFACH-taken, de
paraatheid en de overige werkzaamheden van zijn kazerne. De kazernemanager wordt hierin
ondersteund door de senior bevelvoerder (in de rol van coördinator) per beroepsploeg (drie
beroepsploegen per kazerne). De functie van ploegchef beroeps komt hiermee te vervallen.
Mede gelet op het belang van een uniforme ontwikkeling van de beroepskazernes kennen we één
clustermanager Beroepskazernes. De clustermanager is, samen met zijn kazernemanagers,
verantwoordelijk voor het bewaken van de paraatheid op korte en lange termijn van de
beroepskazernes en de inzet op overige werkzaamheden. Hieronder verstaan we de
verantwoordelijkheid voor het hebben van voldoende vakbekwaam personeel, voldoende bedrijfszeker
materieel en materialen en beschikbaarheid van actuele operationele informatie.
Een belangrijke ontwikkelopgave voor de clustermanager, samen met zijn kazernemanagers, is het
invulling geven aan de verantwoordelijkheid voor de paraatheid van de binnen zijn cluster aanwezige
kazernes, met waardering voor het eigenaarschap van de vakinhoudelijke ondersteunende afdelingen
binnen de sector.
De clustermanager Beroepskazernes, en niet de clustermanager Vrijwilligerskazernes, is ook integraal
(eind-)verantwoordelijk voor de PIOFACH-taken en de paraatheid van de vrijwilligers op de
beroepskazernes in Alphen aan den Rijn en Gouda. De betreffende ploegchefs zijn integraal
verantwoordelijkheid voor de PIOFACH-taken en de paraatheid van hun vrijwilligers. De betreffende
kazernemanagers ondersteunen de clustermanager hierbij, maar staan niet in een hiërarchische
positie ten opzichte van deze ploegchefs.
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Binnen enkele jaren zullen ook vrijwilligers deel uit maken van de beroepskazerne Leiden Noord. Dit
heeft te maken met de nieuwbouw van de kazerne Leiden Noord en het sluiten van de huidige
vrijwilligerskazernes in Leiderdorp en Oegstgeest. Gelet op de voorbereidingen hiervan worden deze
vrijwilligerskazernes “ondergebracht” bij de clustermanager Beroepskazernes en niet bij een
clustermanager Vrijwilligerskazernes. De kazernemanager Leiden Noord ondersteunt de
clustermanager hierbij. De betreffende ploegchefs blijven integraal verantwoordelijkheid voor de
PIOFACH-taken en de paraatheid van hun vrijwilligers.
De verantwoordelijkheid voor de paraatheid van vier beroepskazernes maakt het noodzakelijk dat
afgeweken wordt van het inrichtingskader Drie managementlagen. Binnen de Beroepskazernes zijn
dan de managementlagen: sectordirecteur-clustermanager-kazernemanager. Samen met de directeur
veiligheidsregio / regionaal commandant telt dit op tot vier managementlagen.
De formatie van beroepskazernes (de Operationele Basis Sterkte; OBS) is bepaald op basis van de
paraatheidskaders. Binnen de formatie is het nieuwe uitgangspunt dat elke beroepsploeg twee
bevelvoerders heeft, waarvan de senior bevelvoerder tevens de coördinatietaken heeft, ter
ondersteuning van de kazernemanager.
De operationele verantwoordelijkheid voor het daadwerkelijk optreden van de operationele eenheden
is belegd bij respectievelijk de bevelvoerder, officier van dienst, hoofdofficier van dienst en
commandant van dienst. De eindverantwoordelijkheid daarvoor berust bij de regionaal commandant.
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8 Sector Bedrijfsvoering
De sector Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor het hoofdproces Ondersteunen van de organisatie.
De sector heeft een belangrijke adviserende, ondersteunende en ontwikkelende rol in het kader van
integraal management richting onze leidinggevenden, de managementteams en het directieteam.
Binnen de sector zijn de volgende taken/bedrijfsprocessen ondergebracht:

Het ontwikkelen en beheren van P&O-beleid en –instrumenten en het beheren en voeren van de
personeels- en salarisadministratie (personeelsmanagement).

Het beheren en voeren van de financiële administratie en controleren en rapporteren van alle
financiële gegevens, processen en transacties (financieel management).

Het ontwerpen en onderhouden van informatiearchitectuur, ondersteunen van gegevensgebruik,
het leveren van informatievoorzieningsdiensten, en ondersteunen van het ICT-gebruik en de ICTprojecten (informatiemanagement).

Het specificeren, selecteren, contracteren, bestellen en bewaken van de levering van een product
of dienst waar uiteindelijk een externe factuur tegenover staat (inkoop- en contractmanagement).

Het coördineren en uitvoeren van de interne en externe communicatie ten behoeve van de
corporate communicatie (communicatiemanagement).

Het intern verlenen van diensten, ter beschikking stellen en plannen en onderhouden van
faciliteiten die nodig zijn voor de ondersteuning van de interne activiteiten (facilitairmanagement).

De sector staat onder leiding van de sectordirecteur Bedrijfsvoering. Samen met het
managementteam is de sectordirecteur, naast de realisatie van de inhoudelijke taken en ambities,
verantwoordelijk voor de realisatie van de volgende sectorbrede ontwikkelopgaven.
Bij de start van de organisatie is sterk ingezet op het op orde brengen van de bedrijfsvoering en de
bijbehorende infrastructuur. Dit kwam enerzijds voort uit het feit dat er geen ontvangende organisatie
bestond die de bedrijfsvoering van de nieuwe organisatie kon uitvoeren. Anderzijds omdat de nieuwe
schaalgrootte andere eisen stelde aan de bedrijfsvoering dan voorheen in de relatief kleine
brandweerkorpsen.
Een belangrijk sturingskader in dit organisatieplan is integraal management. Het is de opgave van de
sectordirecteur Bedrijfsvoering invulling te geven aan de voorwaarden waaronder dit mogelijk is. Dit
omvat het leveren van een samenhangend totaalpakket aan adviezen en (stuur)informatie vanuit de
afdelingen die binnen de sector Bedrijfsvoering zijn ondergebracht.
In de sector Bedrijfsvoering zijn onder meer de ondersteunende taken ten behoeve van de sectoren
brandweerzorg en risico- en crisisbeheersing (de beide primaire processen) samengebracht. Het is
daarbij belangrijk dat de uitvoering van deze taken past bij de behoefte van de interne klanten. Het is
de opgave van de sectordirecteur Bedrijfsvoering deze klantgerichtheid zodanig vorm te geven dat
deze past bij de aard van de organisatie. Servicegerichtheid en deskundigheid zijn daarbij belangrijke
criteria.
Ten behoeve van de opgaven van de organisatie is het belangrijk dat medewerkers vanuit de sector
bedrijfsvoering de rol van business partner kunnen vervullen op de terreinen van personeels- en
organisatiemanagement, communicatiemanagement, informatiemanagement, financieel management,
facilitair management en project- en procesmanagement. Het goed invullen van deze rol betekent dat
middelen en organisatieopgaven continu op elkaar afgestemd zijn. Het is de opgave van de
sectordirecteur Bedrijfsvoering deze rol op de genoemde terreinen binnen de sector in samenhang te
ontwikkelen.
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8.1 Wat is anders
Vergeleken met het organisatieplan uit 2011 voeren we een aantal belangrijke organisatorische
wijzigingen door. De belangrijkste wijzigingen die betrekking hebben op de sector Bedrijfsvoering
worden hieronder benoemd.
Bij de start van Brandweer Hollands Midden in 2011 waren de verschillende bedrijfsprocessen binnen
het hoofdproces Ondersteunen van de organisatie verdeeld over de oude sectoren Middelen en
Concernstaf. Op basis van het inrichtingskader Procesgestuurde organisatie worden deze
bedrijfsprocessen nu samengebracht binnen de sector Bedrijfsvoering.
Vanuit hetzelfde inrichtingskader is het bedrijfsproces Beheer en onderhoud niet meer ondergebracht
bij de sector Bedrijfsvoering, maar als aparte afdeling binnen de sector Brandweerzorg. Dit betekent
dat de oude afdeling Facilitair is opgesplitst en dat de overige taken (bedrijfsprocessen Facilitair
Management en Inkoop- en Contractmanagement) zijn ondergebracht binnen de nieuwe afdeling
Facilitaire Zaken binnen de sector Bedrijfsvoering.
Binnen onze organisatie is één afdeling die op basis van het inrichtingskader Procesgestuurde
organisatie geen eigen bedrijfsproces kent: de nieuwe afdeling Proces- en projectondersteuning. Deze
afdeling heeft juist tot taak om het procesmatig werken in onze organisatie te versterken. De arbotaken en de versterking van ons lerend vermogen komen vanuit de oude afdeling Kenniscentrum
(ouder sector Operationele Voorbereiding) over naar deze nieuwe afdeling. De overige taken van het
Kenniscentrum gaan naar de nieuwe afdeling Plannen, procedures en ontwikkeling van de sector
Brandweerzorg.
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8.2 Afdelingen sector Bedrijfsvoering
De nieuwe sector Bedrijfsvoering kent de volgende afdelingen:

8.2.1

Afdeling Personeel, Organisatie en Communicatie

De afdeling is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren van P&O-beleid en –instrumenten, de
personeels- en salarisadministratie en de coördinatie en uitvoering van de interne en externe
communicatie ten behoeve van de corporate communicatie. Vanuit deze taken heeft de afdeling een
belangrijke adviserende en ondersteunende rol richting onze leidinggevenden in het kader van
integraal management.
Een belangrijke ontwikkelopgave, naast de realisatie van de inhoudelijke taken en ambities, is het
ontwikkelen en beheren van P&O-beleid en –instrumenten gericht op een betere aansluiting tussen de
organisatieontwikkeling en –ambities en de competenties van onze medewerkers. Daarnaast is het
communicatief vaardiger maken van onze leidinggevenden, gericht op het actief informeren en duiden
van organisatiedoelstellingen en –beslissingen aan medewerkers, een belangrijke ontwikkelopgave.
De afdeling staat onder leiding van de afdelingsmanager Personeel, Organisatie en Communicatie.
Gelet op de span of support en de taakdifferentiatie wordt de afdelingsmanager ondersteund door drie
coördinatoren op de taakvelden P&O-advisering, Personeelsbeheer en Communicatie.
Binnen de formatie van de afdeling (zie verder formatieplan en functieboek) is rekening gehouden met
het onderbrengen van de taak Communicatie (formatie team Communicatie (oude Concernstaf)).

8.2.2

Afdeling Informatiemanagement

De afdeling is verantwoordelijk voor het ontwerpen en onderhouden van informatiearchitectuur,
ondersteunen van gegevensgebruik, de informatiebeveiliging, het leveren van
informatievoorzieningsdiensten, en ondersteunen van het ICT-gebruik en de ICT-projecten. Vanuit
deze taken heeft de afdeling een belangrijke adviserende en ondersteunende rol richting onze
leidinggevenden in het kader van integraal management.
Een belangrijke ontwikkelopgave, naast de realisatie van de inhoudelijke taken en ambities, is het
organisatorisch borgen van structurele gebruikersbetrokkenheid bij beheer en ontwikkeling van
informatievoorziening (key-users).
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De afdeling staat onder leiding van de afdelingsmanager Informatiemanagement. Gelet op de span of
support en de taakdifferentiatie wordt de afdelingsmanager ondersteund door twee coördinatoren op
de taakvelden Informatievoorziening en ICT.
Binnen de formatie van de afdeling (zie verder formatieplan en functieboek) is rekening gehouden met
de toenemende druk op functioneel beheer en de doorontwikkeling ten aanzien van
informatiemanagement en informatiebeveiliging.

8.2.3

Afdeling Facilitaire zaken

De afdeling is verantwoordelijk voor het verlenen van diensten (o.a. inkoop, servicedesk) en het ter
beschikking stellen, plannen en onderhouden van faciliteiten (o.a. huisvesting) die nodig zijn binnen
onze organisatie, anders dan belegd binnen de sector Brandweerzorg. Vanuit deze taken heeft de
afdeling een belangrijke adviserende en ondersteunende rol richting onze leidinggevenden in het
kader van integraal management.
Een belangrijke ontwikkelopgave, naast de realisatie van de inhoudelijke taken en ambities, is het
ontwikkelen en implementeren van werk(plek)profielen per medewerker (samen met ICT) op basis
waarvan de facilitaire dienstverlening en hulpmiddelen worden toegewezen en georganiseerd. Een
belangrijke wijziging in dit nieuwe organisatieplan is de scheiding tussen de werkzaamheden ten
aanzien van het beheer, onderhoud en planning van het brandweer specifiek materieel en de overige
facilitaire werkzaamheden (die voor de gehele organisatie worden uitgevoerd). Het ontvlechten van de
bestaande werkprocessen zoals vastgelegd in de beschrijving van facilitair 2.0, is een opgave die
gezamenlijk met de nieuwe afdelingen Beheer en onderhoud (sector Brandweerzorg) en Integrale
planning (sector Brandweerzorg) moeten worden vormgegeven.
De afdeling staat onder leiding van de afdelingsmanager Facilitaire zaken. Gelet op de span of
support en de taakdifferentiatie wordt de afdelingsmanager ondersteund door twee coördinatoren op
de taakvelden Servicedesk en Inkoop- en contractmanagement.
Binnen de formatie van de afdeling (zie verder formatieplan en functieboek) is rekening gehouden met
bovengenoemde ontvlechting en de resultaten van facilitair 2.0.
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8.2.4

Afdeling Financiën

De afdeling is verantwoordelijk voor het beheren en voeren van de financiële administratie en het
controleren en rapporteren van alle financiële gegevens, processen en transacties. Vanuit deze taken
heeft de afdeling een belangrijke adviserende en ondersteunende rol richting onze leidinggevenden in
het kader van integraal management.
Een belangrijke ontwikkelopgave, naast de realisatie van de inhoudelijke taken en ambities, is het
ondersteunen en adviseren van de leidinggevenden bij het versterken van hun
budgetverantwoordelijkheid onder meer door het voorzien in de juiste financiële rapportages.
De afdeling staat onder leiding van de afdelingsmanager Financiën. Gelet op de span of support van
de afdeling, heeft de afdelingsmanager naast de rol als integraal leidinggevende ook een
beleidsontwikkelende rol.
Binnen de formatie van de afdeling (zie verder formatieplan en functieboek) is rekening gehouden met
de taakuitbreiding op het gebied van de financiële rapportage c.q. advisering en de afstemming met
de afdeling Planning en Control.

8.2.5

Afdeling Proces- en Projectondersteuning

De afdeling is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en ondersteunen van het proces- en projectmatig
werken, het ontwikkelen en beheren van het arbeidsveiligheid- en kwaliteitszorgsysteem en het
ontwikkelen en ondersteunen van het lerend vermogen van onze organisatie. Ook de nieuwe rol ten
aanzien van gegevensbescherming is binnen deze afdeling belegd. Vanuit deze taken heeft de
afdeling een belangrijke adviserende en ondersteunende rol richting onze leidinggevenden in het
kader van integraal management.
Een belangrijke ontwikkelopgave, naast de realisatie van de inhoudelijke taken en ambities, is het
versterken van het proces- en projectmatig werken (inclusief kwaliteitszorg) en het lerend vermogen,
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door handzame standaarden, technieken en methoden te ontwikkelen en uit te leren binnen onze
organisatie.
De afdeling staat onder leiding van de afdelingsmanager Proces- en Projectondersteuning. Gelet op
de span of support van de afdeling, heeft de afdelingsmanager naast de rol als integraal
leidinggevende ook een beleidsontwikkelende rol.
Binnen de formatie van de afdeling (zie verder formatieplan en functieboek) is rekening gehouden met
het feit dat het een nieuwe afdeling is, die een belangrijke bijdrage moet leveren aan het werkend
krijgen van onze besturingskaders en daarmee aan het realiseren van onze ambities in de
beleidsplannen. De afdeling is nadrukkelijk geen projectleiderspool, maar moet onze organisatie is
staat stellen om projectmatig te werken met eigen, vakbekwame projectleiders. De projectleiders
voeren deze taak uit als onderdeel van hun hoofdfunctie.
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9 Wat betekent dit voor ons
Bij de start van onze organisatie op 1 januari 2011 zijn we aan een trektocht begonnen, waarvan maar
weinigen een routebeschrijving voor ogen hadden. We kwamen met zijn allen in een nieuwe, grote
organisatie, waarbij we ons steeds meer gingen realiseren dat we ons werk anders en beter kunnen
en moeten doen. Het toont de kracht en betrokkenheid van ons allen en onze organisatie dat we te
midden hiervan “gewoon” onze taken op brandweerzorg, risicobeheersing, crisisbeheersing en
bedrijfsvoering zijn blijven uitvoeren.
Op basis van onze eigen ervaringen en nieuwe inzichten, de ontwikkelingen om ons heen en de
bestuurlijke bezuinigingsopgave, hebben we onze organisatie tegen het licht gehouden. De conclusie
is dat er noodzakelijke veranderingen moeten worden doorgevoerd. Elke verandering in de
organisatiestructuur heeft gevolgen voor onze medewerkers. Of het nu gaat om een andere functie,
ander werk, andere collega’s, andere werkplek of een andere leidinggevende. Het is dus geen
theoretische exercitie, maar het gaat om onze mensen. Wij hebben daarom ook zorg voor onze
medewerkers. In samenwerking met de medezeggenschap is een Sociaal Statuut opgesteld, op basis
waarvan onder andere is afgesproken dat er geen gedwongen ontslagen zullen zijn, een
salarisgarantie en spelregels over de plaatsingsprocedure. Ons gezamenlijke uitgangspunt hierbij is
om samen verder te gaan, te ontwikkelen waar nodig.
Met ons nieuwe organisatieplan willen we onze eerder genoemde, inhoudelijke, doelstellingen
realiseren. In het kader van de bezuinigingsdoelstelling (MAM) hadden we de opdracht om € 1,1
miljoen te bezuinigingen op de kantoorformatie. Met de uitvoering van dit organisatieplan wordt ook
deze doelstelling gehaald, met name door minder leidinggevenden en een compactere formatie
binnen risicobeheersing.

9.1 Veranderingen in formatie en functies
In onderstaand (globaal) overzicht wordt per sector de formatieomvang van de formatieve wijzigingen
duidelijk:
Organisatieonderdeel
Concernstaf (oud)
Sector Risicobeheersing (oud)
Sector Incidentbestrijding (oud)
Sector Operationele Voorbereiding (oud)
Sector Middelen (oud)
Veiligheidsbureau (oud)
Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (oud)

Formatie oud
33,00 fte
71,80 fte
178,49 fte
50,50 fte
59,37 fte
2,50 fte
3,44 fte

Staf (nieuw)
Sector Risico- en Crisisbeheersing (nieuw)
Sector Brandweerzorg (nieuw)
Sector Bedrijfsvoering (nieuw)
Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (nieuw)
totaal

-------------- +
399,10 fte

Formatie nieuw

12,51 fte
67,00 fte
235,75 fte
52,81 fte
3,56 fte
-------------- +
371,63 fte

De huidige bezetting van onze organisatie is 367,5 fte.
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Dit organisatieplan vormt de basis voor het gedetailleerde formatieplan, was-wordt lijst en het
functieboek. Hierbij wordt ook duidelijk gemaakt welke functies zijn komen te vervallen, gewijzigd of
nieuw zijn gecreëerd.

9.2 Financiën
De wijzigingen in de formatie leiden tot de realisatie van de bezuinigingsdoelstelling (MAM) van € 1,1
miljoen op de kantoorformatie. Deze opdracht maakt deel uit van de grotere bezuinigingsdoelstelling
(MAM) van € 6,3 miljoen op de gehele organisatie (formeel het begrotingsprogramma Brandweer) in
de periode tot 2018. Met de realisatie hiervan heeft onze organisatie 16,6% bezuinigd ten opzichte
van het budget bij de start van onze organisatie in 2011. Een forse opgave, die we samen hebben
voltooid en waarbij we er in geslaagd zijn om ons niveau van brandweerzorg op peil te houden.
De beschikbare financiële ruimte voor de nieuwe formatie bedraagt € 24.901.000 (rekening gehouden
met MAM-bezuiniging). De nieuwe formatie op basis van dit organisatieplan kost € 24.274.402. Hierbij
is geen rekening gehouden met de bovenschaligheid van onze medewerkers als gevolg van de
regionalisering van de brandweer in 2011 (Sociaal Plan). Op basis van het oude organisatieplan
bedraagt de bovenschaligheid € 0,6 miljoen. Afhankelijk van de uitkomsten van het nieuwe
plaatsingsproces zal dit (beperkt) toe- of afnemen.
De kosten van de nieuwe formatie en de huidige bovenschaligheid zijn in lijn met de beschikbare
financiële ruimte. De kosten voor de nieuwe formatie zijn 0,2% hoger dan de financiële ruimte. Dit
wordt aanvaardbaar geacht.
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10 Hoe maken we het werkend
Elk organisatieplan, ook het onze, wordt uiteindelijk vertaald in een organogram. Maar het
organisatieplan is meer dan alleen de contouren van onze organisatie. Het geeft het kader en richting
aan de wijze waarop wij ons werk, met elkaar, doen. Dit betekent dat wij na de vaststelling van dit
organisatieplan permanent en structureel gaan (samen)werken aan de verdere ontwikkeling van onze
organisatie, de afzonderlijke organisatieonderdelen en onze leidinggevenden en medewerkers. Dat
doen we op basis van vakmanschap, vertrouwen en verbinding.
Een belangrijke les die we geleerd hebben uit de achterliggende periode is, dat deze ontwikkeling niet
vanzelf gaat; hoe hard we ook werken en hoeveel passie we ook hebben. We moeten daarom
investeren in onze organisatie, elkaar en onszelf. Op weg naar zinvol, goed, veilig en plezierig werk.
Het samen nader vorm en inhoud geven van onze sturingskaders (zie paragraaf 3.1) is een voorbeeld
van deze noodzakelijke investering. Onze sturingskaders geven immers richting aan de wijze waarop
wij willen (samen) werken. Het is daarom belangrijk dat wij een gezamenlijk beeld hebben van onze
opgaven bij deze principes. Hieronder geven wij een voorzet, die we met elkaar verder gaan
concretiseren.
Sturingskader: Verantwoordelijkheid zo laag mogelijk
Onze opgave bij dit sturingskader is om de uitvoering van onze taken bij de juiste medewerkers te
beleggen. Deze vakman of –vrouw is vervolgens in staat deze taken uit te voeren, binnen de
gemaakte afspraken en beschikbare middelen. Dit vraagt om vakbekwame medewerkers,
leidinggevenden die los kunnen laten en een organisatie die de noodzakelijke randvoorwaarden heeft
geregeld (o.a. mandaten, budget, opleidingen, processen, beleidskaders). Dit sturingskader werkt
tussen alle lagen van de organisatie: tussen directeuren en afdelingsmanagers, tussen
afdelingsmanagers en medewerkers.
Sturingskader: Integraal management
Onze opgave bij dit sturingskader is om onze leidinggevenden resultaatgerichter leiding te laten
geven. Niet alleen op de inhoudelijke ontwikkeling, maar juist op het realiseren van afgesproken
doelen, het coachen en in de kracht zetten van medewerkers (PIOFACH-taken). Meer manager,
minder strepen. Dit vraagt om solide leidinggevenden, vakbekwame medewerkers en een organisatie
die de noodzakelijke randvoorwaarden heeft geregeld (o.a. mandaten, budget, opleidingen,
processen, beleidskaders) en ondersteuning kan bieden op de PIOFACH-taken. Dit sturingskader
werkt voor alle leidinggevenden: directeuren en afdelingsmanagers. Het programma voor
leidinggevenden is een goed voorbeeld hoe aan dit sturingskader vorm en inhoud wordt gegeven.
Sturingskader: Lerend vermogen
Onze opgave bij dit sturingskader is om altijd-overal-en-iedereen te laten durven leren (permanent
leerproces). We leren het meest van de dingen die niet goed gaan of niet gaan zoals gedacht.
Daarom is fouten maken niet erg, zolang we hiervan leren en er iets mee doen, en we ook niet bang
zijn om deze ervaringen met elkaar te delen. En natuurlijk kunnen we ook leren van de dingen die
goed gaan. Dit vraagt om een open, veilige en zelfkritische werkomgeving (met een voorbeeldrol van
de leidinggevenden) en een organisatie die de noodzakelijke randvoorwaarden heeft geregeld (o.a.
evaluaties, interne audits, succes vieren en belonen). Dit sturingskader werkt zowel in de koude als
warme situatie.
Sturingskader: Werken in netwerken
Onze opgave bij dit sturingskader is om verbinding te maken buiten onze organisatie en samen te
werken in een niet-hiërarchische en dynamische omgeving. Of we nu iets komen halen of brengen, we
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zijn bij de uitvoering van onze taken in steeds belangrijke mate afhankelijk van ons vermogen om
samen te werken met (wisselende) partners buiten onze eigen organisatie. Dit vraagt van onze
netwerkers ondernemingszin en sensitiviteit om op dit complexe speelveld de belangen van onze
organisatie te onderkennen en te dienen. Van de organisatie vraagt dit ruimte en ondersteuning voor
de netwerkers, ook op de langere termijn. De resultaten zijn immers niet altijd meteen concreet.
Sturingskader: Proces- en projectmatig werken
Onze opgave bij dit sturingskader is om niet toevallig te presteren door op een afgesproken wijze met
elkaar te werken aan het realiseren van onze taken en ambities. We willen veel doen en bereiken. Dat
lukt alleen als we er in slagen om onze beperkte middelen zorgvuldig in te zetten. Iedereen weet dan
aan de voorkant wat er wordt verwacht, wanneer en van wie. Het geeft duidelijkheid, rust en
vertrouwen in een goede afloop. Het versterkt onze implementatiekracht. Dit vraagt van de organisatie
duidelijke spelregels, opvattingen en randvoorwaarden over hoe wij met elkaar (samen)werken, zowel
in onze dagelijkse werkzaamheden (procesmatig werken) als in projecten (projectmatig werken).

Het organisatieplan is geen blauwdruk waarin alles en tot in detail is beschreven hoe onze organisatie
werkt. Dat kan ook niet, want het zijn onze mensen die onze organisatie werkend maken. Van onze
leidinggevenden, te beginnen bij de directeur veiligheidsregio / regionaal commandant, verwachten wij
wel dat zij richting geven aan de verdere ontwikkeling van onze organisatie, hun organisatieonderdeel
en mensen. Dit begint zodra de nieuwe leidinggevenden op basis van dit organisatieplan benoemd
zijn. Samen met hun collega’s en medewerkers (na de plaatsingsprocedure) geven zij verdere
invulling aan dit organisatieplan en de hierin benoemde kaders en richting.
Elke organisatieverandering leidt tot een tijdelijke, meer interne gerichtheid. Dit zal bij ons niet anders
zijn. Maar het (samen)werken aan de veiligheid van en voor de ruim 780.000 inwoners en de vele
bedrijven en instellingen in onze regio, is een taak die wij elke seconde met trots en inzet vervullen.
De burger-in-nood zal altijd op ons kunnen rekenen.
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11 Hoe gaan we verder
Na vaststelling van het organisatieplan (Algemeen Bestuur 7 december 2017) wordt de
plaatsingsprocedure opgestart, zoals beschreven in het Sociaal Statuut. Deze procedure kent een
aantal fasen:
1.

Alle medewerkers ontvangen een statusbrief (15 januari 2018). In deze brief wordt
aangegeven of de medewerker een ongewijzigde functie houdt (functievolger) of een
functieverliezer is, doordat de functie gewijzigd of vervallen is. Tevens wordt bij de
ongewijzigde functie aangegeven of de formatie van die functie gelijk is gebleven

2.

De sectordirecteuren Brandweerzorg, Risico- en Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering (allen
sleutelfunctionarissen) worden benoemd op basis van een selectieprocedure (1 maart 2018).
Alle medewerkers kunnen solliciteren op deze functies.

3.

De afdelingsmanagers (incl. clustermanagers), de teammanager Vakbekwaamheid en de
kazernemanagers (allen sleutelfunctionarissen) worden benoemd op basis van een
selectieprocedure (1 april 2018). Alle medewerkers kunnen solliciteren op deze functies.

4.

De overige sleutelfunctionarissen (zie bijlage) worden benoemd op basis van een
selectieprocedure (1 mei 2018). Alle medewerkers kunnen solliciteren op deze functies.

5.

Indien de sleutelfuncties-vacatures niet ingevuld kunnen worden op basis van werving en
selectie onder de medewerkers wordt extern geworven.

6.

Alle nieuwe functies worden opengesteld (1 mei 2018). Alle medewerkers kunnen hiervoor
hun belangstelling kenbaar maken. De plaatsingscommissie adviseert hierover de directeur
veiligheidsregio / regionaal commandant (uiterlijk 1 juli 2018).

7.

Alle medewerkers ontvangen begin juli 2018 een voornemen tot plaatsing waar bedenkingen
tegen kunnen worden geuit. Alle medewerkers die functievolger zijn binnen de formatieve
ruimte, worden geplaatst. Voor medewerkers die niet geplaatst kunnen worden binnen de
formatieve ruimte, worden bovenformatieve oplossingen gevonden, waarbij rekening wordt
gehouden met het organisatiebelang en hun persoonlijke belang.

8.

Na de bedenkingenprocedure ontvangen alle medewerkers een definitief plaatsingsbesluit
(uiterlijk 1 augustus 2018).

De nieuwe organisatie start op 1 juli 2018. Na de zomervakantie kan dan een aanvang gemaakt
worden met de implementatie. Hiervoor wordt een draaiboek opgesteld.
Belangrijk om te vermelden is dat de leidinggevenden en overige sleutelfunctionarissen worden
geselecteerd op basis van het principe “hard aan de voorkant, zacht aan de achterkant”. Zij zijn van
cruciaal belang voor het welslagen van de in ons organisatieplan gekozen doelstellingen, kaders en
ontwikkelrichtingen. Het aantal leidinggevende-functies neemt af, vergeleken met de huidige situatie.
Dit betekent dat wij een strenge selectie toepassen, maar ook zorgen dat de capaciteiten van
leidinggevenden die niet terugkeren in een leidinggevende functie, ingezet blijven worden in goed,
zinvol en plezierig werk.
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Gelijktijdig met de plaatsingsprocedure gaan we werken aan het implementatieplan. Dit plan moet
zorgen voor een soepele overgang naar de nieuwe organisatie op het gebied van administraties,
budgetten, systemen, werkplekken, etc. Onze nieuwe leidinggevenden gaan na hun benoeming direct
aan de slag met het kwartiermaken van hun nieuwe sector en afdeling.
In dit organisatieplan zijn een aantal randvoorwaarden genoemd die belangrijk zijn voor het werkend
krijgen van dit plan. Het gaat dan om onder meer om het communicatieplan, de delegatie- en
mandaatregeling, de budgethoudersregeling, overige PIOFACH-zaken en een
leidinggevendenprogramma. Deze randvoorwaarden zullen tijdig voor de start van de nieuwe
organisatie gereed zijn, zodat onze nieuwe organisatie op deze punten een vliegende start kan
maken.
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Bijlagen

1.

Overzicht processen, sectoren en afdelingen

2.

Organogram (organisatie, per sector, per afdeling)

3.

(Motivatie) sleutelfuncties

4.

Overzicht nieuwe functies

5.

Was-wordt lijst (op functies)

45

Bijlage 1.

Overzicht processen, sectoren en afdelingen

De taken van de veiligheidsregio zijn vastgelegd in de Wet veiligheidsregio’s. We zijn een
procesgestuurde organisatie. Dit is een manier om naar het werk en het organiseren van werk te
kijken. We richten onze organisatie in langs onze werkprocessen. Hiermee creëren we de goede
samenhang, volgorde en samenwerking. Op basis hiervan en op basis van onze missie en visie,
kennen we de volgende indeling in hoofd- en bedrijfsprocessen. Hierbij proberen we zo veel als
mogelijk aan te sluiten bij de landelijke standaard VERA (Veiligheidsregio Referentie Architectuur):

Hoofdprocessen (belegd bij de sector)
1.

Beheersen van risico’s (primair proces) (sector Risico- en Crisisbeheersing)

2.

Verlenen van hulp (primair proces) (brandweer: sector Brandweerzorg; multidisciplinair: sector
Risico- en Crisisbeheersing)

3.

Ondersteunen van de organisatie (ondersteunend proces) (sector Bedrijfsvoering)

4.

Besturen van de organisatie (besturend proces) (staf directeur veiligheidsregio / regionaal
commandant)

Bedrijfsprocessen (belegd bij de afdeling)

Deze hoofdprocessen kennen de volgende bedrijfsprocessen:
1.

Beheersen van risico’s (sector Risico- en Crisisbeheersing)
a. Analyseren van risico’s (afdeling Risicoduiding)
b. Verlenen van advies (omgevingsveiligheid: afdeling Risicoadvisering; bouwplantoetsing:
afdeling Brandveiligheid)
c. Toezicht houden (afdeling Brandveiligheid)
d. Communiceren over risico’s (brandweer: afdeling Brandveiligheid; multidisciplinair: afdeling
Crisisbeheersing)

2.

Verlenen van hulp (sector Brandweerzorg)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Brandbestrijden (Vrijwilligerskazernes en Beroepskazernes)
Hulpverlenen (Vrijwilligerskazernes en Beroepskazernes)
Dienstverlenen (Vrijwilligerskazernes en Beroepskazernes)
Vakbekwaam worden (brandweer: afdeling Vakbekwaamheid; multidisciplinair: afdeling
Crisisbeheersing)
Vakbekwaam blijven (brandweer: afdeling Vakbekwaamheid; multidisciplinair: afdeling
Crisisbeheersing)
Opstellen operationele plannen en procedures (brandweer: afdeling Plannen, procedures
en ontwikkeling; multidisciplinair: afdeling Crisisbeheersing)
Beheer/onderhoud brandweer specialistische hulpmiddelen (afdeling Beheer en
onderhoud)
Organiseren operationele beschikbaarheid (afdeling Integrale planning en voor de
paraatheid: Vrijwilligerskazernes en Beroepskazernes )
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i. Evalueren incidentbestrijding (brandweer: afdeling Plannen, procedures en ontwikkeling;
multidisciplinair afdeling Crisisbeheersing)
j. Voorbereiden op opgeschaalde situaties (afdeling Crisisbeheersing)
k. Besluitvorming t.b.v. multidisciplinaire crisisbeheersing/rampenbestrijding (afdeling
Crisisbeheersing)
3.

Ondersteunen van de organisatie (sector Bedrijfsvoering)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

4.

Personeelsmanagement (afdeling Personeel, Organisatie en Communicatie)
Inkoop- en contractmanagement (afdeling Facilitaire zaken)
Financieel management (afdeling Financiën)
Informatiemanagement (afdeling Informatiemanagement)
Communicatiemanagement (afdeling Personeel, Organisatie en Communicatie)
Facilitair management (afdeling Facilitaire zaken)

Besturen van de organisatie (staf directeur veiligheidsregio / regionaal commandant)
a. Vormen van beleid (afdeling Strategie en beleid)
b. Sturen, beheersen, verantwoorden van beleid (afdeling Planning en Control)
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Bijlage 2.

Organogram (organisatie, per sector, per afdeling)
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Bijlage 3.

(Motivatie) sleutelfuncties

nr functie

Sector

Formatie Schaal Toelichting

1

Sectordirecteur Risico en
crisisbeheersing

Risico- en
1
crisisbeheersing

15

Voor het welslagen van de
geformuleerde ambities in het
organisatieplan zijn alle
leidinggevenden de dragers
van de verandering en zullen
zij, naast de harde criteria
voor de functie, geselecteerd
worden op
samenwerkingsbereidheid,
het onderschrijven van de
ontwikkelrichting en
persoonlijke
ontwikkelbereidheid.

2

Sectordirecteur
Brandweerzorg

Brandweerzorg

15

Voor het welslagen van de
geformuleerde ambities in het
organisatieplan zijn alle
leidinggevenden de dragers
van de verandering en zullen
zij, naast de harde criteria
voor de functie, geselecteerd
worden op
samenwerkingsbereidheid,
het onderschrijven van de
ontwikkelrichting en

1
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persoonlijke
ontwikkelbereidheid.

3

Sectordirecteur
Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

1

15

Voor het welslagen van de
geformuleerde ambities in het
organisatieplan zijn alle
leidinggevenden de dragers
van de verandering en zullen
zij, naast de harde criteria
voor de functie, geselecteerd
worden op
samenwerkingsbereidheid,
het onderschrijven van de
ontwikkelrichting en
persoonlijke
ontwikkelbereidheid.

4

Afdelingsmanager Strategie
en Beleid

Stafafdeling
Strategie en
Beleid

1

14

Voor het welslagen van de
geformuleerde ambities in het
organisatieplan zijn alle
leidinggevenden de dragers
van de verandering en zullen
zij, naast de harde criteria
voor de functie, geselecteerd
worden op
samenwerkingsbereidheid,
het onderschrijven van de
ontwikkelrichting en
54

persoonlijke
ontwikkelbereidheid.

5

Concern controller

Stafafdeling
Planning en
Control

1

14

Voor het welslagen van de
geformuleerde ambities in het
organisatieplan zijn alle
leidinggevenden de dragers
van de verandering en zullen
zij, naast de harde criteria
voor de functie, geselecteerd
worden op
samenwerkingsbereidheid,
het onderschrijven van de
ontwikkelrichting en
persoonlijke
ontwikkelbereidheid.

6

Afdelingsmanager
Risicoduiding

Risico- en
1
crisisbeheersing

13

Voor het welslagen van de
geformuleerde ambities in het
organisatieplan zijn alle
leidinggevenden de dragers
van de verandering en zullen
zij, naast de harde criteria
voor de functie, geselecteerd
worden op
samenwerkingsbereidheid,
het onderschrijven van de
ontwikkelrichting en
55

persoonlijke
ontwikkelbereidheid.

7

Afdelingsmanager
Crisisbeheersing

Risico- en
1
crisisbeheersing

13

Voor het welslagen van de
geformuleerde ambities in het
organisatieplan zijn alle
leidinggevenden de dragers
van de verandering en zullen
zij, naast de harde criteria
voor de functie, geselecteerd
worden op
samenwerkingsbereidheid,
het onderschrijven van de
ontwikkelrichting en
persoonlijke
ontwikkelbereidheid.

8

Afdelingsmanager
Informatie Management

Bedrijfsvoering

13

Voor het welslagen van de
geformuleerde ambities in het
organisatieplan zijn alle
leidinggevenden de dragers
van de verandering en zullen
zij, naast de harde criteria
voor de functie, geselecteerd
worden op
samenwerkingsbereidheid,
het onderschrijven van de
ontwikkelrichting en

1

56

persoonlijke
ontwikkelbereidheid.

9

Afdelingsmanager
Personeel, Organisatie en
Communicatie

Bedrijfsvoering

1

13

Voor het welslagen van de
geformuleerde ambities in het
organisatieplan zijn alle
leidinggevenden de dragers
van de verandering en zullen
zij, naast de harde criteria
voor de functie, geselecteerd
worden op
samenwerkingsbereidheid,
het onderschrijven van de
ontwikkelrichting en
persoonlijke
ontwikkelbereidheid.

10

Afdelingsmanager Plannen,
Procedures en Ontwikkeling

Brandweerzorg

1

12

Voor het welslagen van de
geformuleerde ambities in het
organisatieplan zijn alle
leidinggevenden de dragers
van de verandering en zullen
zij, naast de harde criteria
voor de functie, geselecteerd
worden op
samenwerkingsbereidheid,
het onderschrijven van de
ontwikkelrichting en
57

persoonlijke
ontwikkelbereidheid.

11

Afdelingsmanager Procesen projectondersteuning

Bedrijfsvoering

1

12

Voor het welslagen van de
geformuleerde ambities in het
organisatieplan zijn alle
leidinggevenden de dragers
van de verandering en zullen
zij, naast de harde criteria
voor de functie, geselecteerd
worden op
samenwerkingsbereidheid,
het onderschrijven van de
ontwikkelrichting en
persoonlijke
ontwikkelbereidheid.

12

Afdelingsmanager
Facilitaire zaken

Bedrijfsvoering

1

12

Voor het welslagen van de
geformuleerde ambities in het
organisatieplan zijn alle
leidinggevenden de dragers
van de verandering en zullen
zij, naast de harde criteria
voor de functie, geselecteerd
worden op
samenwerkingsbereidheid,
het onderschrijven van de
ontwikkelrichting en
58

persoonlijke
ontwikkelbereidheid.

13

Clustermanager

Brandweerzorg

4

12

Voor het welslagen van de
geformuleerde ambities in het
organisatieplan zijn alle
leidinggevenden de dragers
van de verandering en zullen
zij, naast de harde criteria
voor de functie, geselecteerd
worden op
samenwerkingsbereidheid,
het onderschrijven van de
ontwikkelrichting en
persoonlijke
ontwikkelbereidheid.

14

Afdelingsmanager
Vakbekwaamheid

Brandweerzorg

1

12

Voor het welslagen van de
geformuleerde ambities in het
organisatieplan zijn alle
leidinggevenden de dragers
van de verandering en zullen
zij, naast de harde criteria
voor de functie, geselecteerd
worden op
samenwerkingsbereidheid,
het onderschrijven van de
ontwikkelrichting en
59

persoonlijke
ontwikkelbereidheid.

15

Afdelingsmanager
Financiën

Bedrijfsvoering

1

12

Voor het welslagen van de
geformuleerde ambities in het
organisatieplan zijn alle
leidinggevenden de dragers
van de verandering en zullen
zij, naast de harde criteria
voor de functie, geselecteerd
worden op
samenwerkingsbereidheid,
het onderschrijven van de
ontwikkelrichting en
persoonlijke
ontwikkelbereidheid.

16

Afdelingsmanager
Risicoadvisering

Risico- en
1
crisisbeheersing

12

Voor het welslagen van de
geformuleerde ambities in het
organisatieplan zijn alle
leidinggevenden de dragers
van de verandering en zullen
zij, naast de harde criteria
voor de functie, geselecteerd
worden op
samenwerkingsbereidheid,
het onderschrijven van de
ontwikkelrichting en
60

persoonlijke
ontwikkelbereidheid.

17

Afdelingsmanager
Brandveiligheid

Risico- en
1
crisisbeheersing

12

Voor het welslagen van de
geformuleerde ambities in het
organisatieplan zijn alle
leidinggevenden de dragers
van de verandering en zullen
zij, naast de harde criteria
voor de functie, geselecteerd
worden op
samenwerkingsbereidheid,
het onderschrijven van de
ontwikkelrichting en
persoonlijke
ontwikkelbereidheid.

18

Afdelingsmanager Integrale
planning

Brandweerzorg

12

Voor het welslagen van de
geformuleerde ambities in het
organisatieplan zijn alle
leidinggevenden de dragers
van de verandering en zullen
zij, naast de harde criteria
voor de functie, geselecteerd
worden op
samenwerkingsbereidheid,
het onderschrijven van de
ontwikkelrichting en

1

61

persoonlijke
ontwikkelbereidheid.

19

Sr. Specialist
Omgevingsveiligheid/
Risicoprofielen

Risico- en
2
crisisbeheersing

11A

Deze functie is van essentieel
belang voor de
ontwikkelrichting/ambities
van RCB. Duiding van de
risico’s zijn van strategisch
belang voor de gehele
organisatie. Momenteel zijn er
medewerkers die risico’s
duiden vanuit een mono
beeld, maar vanuit de nieuwe
functie moet dit multi en “all
hazard” benaderd worden.

20

Senior adviseur
crisisbeheersing

Risico- en
1
crisisbeheersing

11A

Deze functie is van essentieel
belang voor de
ontwikkelrichting/ambities
van RCB. Deze functionaris
moet in staat zijn om de rol en
positie van de veiligheidsregio
in nieuwe en wisselende
netwerken te versterken. Dit
vraagt nieuwe, nog niet veel
ontwikkelde, vaardigheden
binnen onze organisatie.

21

Afdelingsmanager Beheer
en onderhoud

Brandweerzorg

11

Voor het welslagen van de
geformuleerde ambities in het
organisatieplan zijn alle
leidinggevenden de dragers

1

62

van de verandering en zullen
zij, naast de harde criteria
voor de functie, geselecteerd
worden op
samenwerkingsbereidheid,
het onderschrijven van de
ontwikkelrichting en
persoonlijke
ontwikkelbereidheid.

22

Coördinator/Specialist
Omgevingsveiligheid/advies

Risico- en
1
crisisbeheersing

11

Deze functie is van essentieel
belang voor de
ontwikkelrichting/ambities
van RCB om van regelgericht
naar risicogericht te gaan. De
functionaris moet het
werkproces coördineren en
afstemming zoeken, zowel
binnen de eigen afdeling als
met partners in de externe
omgeving
Dit is nieuw en ook van belang
voor het welslagen van de
sector RCB, omdat de huidige
structuur van districten
verdwijnt.

23

Coördinator
Risico- en
1
Objectpreparatie/Specialist crisisbeheersing
Omgevingsveiligheid/Advies

11

De functionaris moet het
werkproces coördineren en
afstemming zoeken, zowel
binnen de eigen afdeling als
met partners in de externe
63

omgeving. Dit is nieuw en ook
van belang voor het welslagen
van de sector RCB, omdat de
huidige structuur van
districten verdwijnt.
24

Senior adviseur integrale
beleidsontwikkeling
Brandweerzorg

Brandweerzorg

3

11

Voor deze functie wordt een
collega gezocht die
beleidsmatig onderlegd is, op
het snijvlak van de 3
deelgebieden binnen
brandweerzorg kan werken,
beleid en uitvoering aan
elkaar kan koppelen en in
staat is om de kennis uit de
organisatie kan halen. We zijn
ons ervan bewust dat dit
specifieke kwaliteiten vraagt.

25

Beleidsmedewerker
procesmatig werken

Bedrijfsvoering

2

11

Erkend is dat we nog veel
moeten leren op het gebied
van procesmatig en
projectmatig werken. Deze
functionaris heeft hierin een
spilfunctie. Dit vraagt naast
deskundigheidsgezag tevens
draagvlak en acceptatie in de
organisatie.

26

Kazernemanager

Brandweerzorg

4

10A

Voor het welslagen van de
geformuleerde ambities in het
organisatieplan zijn alle
leidinggevenden de dragers
64

van de verandering en zullen
zij, naast de harde criteria
voor de functie, geselecteerd
worden op
samenwerkingsbereidheid,
het onderschrijven van de
ontwikkelrichting en
persoonlijke
ontwikkelbereidheid.

27

Teammanager
vakbekwaamheid

Brandweerzorg

1

10A

Voor het welslagen van de
geformuleerde ambities in het
organisatieplan zijn alle
leidinggevenden de dragers
van de verandering en zullen
zij, naast de harde criteria
voor de functie, geselecteerd
worden op
samenwerkingsbereidheid,
het onderschrijven van de
ontwikkelrichting en
persoonlijke
ontwikkelbereidheid.

28

Uitvoerend clustermanager

Brandweerzorg

3

10A

Voor het slagen van de
geformuleerde ambities,
binnen de nieuwe
herverdeling van
verantwoordelijkheden-takenbevoegdheden binnen de lijn
van de
65

incidentbestrijdingsorganisatie
, betreft dit een spin in het
web functie, zonder de
hiërarchische bevoegdheden
van voorheen. Om effectief te
kunnen zijn binnen de functie
en binnen de samenwerkring
met diverse partijen wordt
een specifiek beroep gedaan
op de competenties,
samenwerkingsbereidheid en
overtuigingskracht. Daarbij is
het voor het succes van
belang dat deze functie wordt
bemenst door een collega die
hiervoor bewust kiest.
29

Coördinator / Sr.
Medewerker
Brandveiligleven

Risico- en
1
crisisbeheersing

10

Van essentieel belang voor de
ontwikkelrichting/ambities
van RCB om van regelgericht
naar risicogericht te gaan. Het
betreft een nieuwe functie op
een nieuw taakveld. De
functionaris moet het
werkproces coördineren en
verbinden met de omgeving,
zowel binnen de eigen
afdeling als binnen de sector..
Dit is nieuw en ook van belang
voor het welslagen van de
sector RCB, omdat de huidige
structuur van districten
verdwijnt.
66

30

Coördinator / Sr.
Medewerker
Planbeoordeling/
brandpreventie

Risico- en
1
crisisbeheersing

10

Van essentieel belang voor de
ontwikkelrichting/ambities
van RCB om van regelgericht
naar risicogericht te gaan. De
functionaris moet het
werkproces coördineren en
verbinden met de omgeving,
zowel binnen de eigen
afdeling als binnen de sector.
Dit is nieuw en ook van belang
voor het welslagen van de
sector RCB, omdat de huidige
structuur van districten
verdwijnt.

31

Coördinator / Sr.
Medewerker Toezicht

Risico- en
1
crisisbeheersing

10

Van essentieel belang voor de
ontwikkelrichting/ambities
van RCA om van regelgericht
naar risicogericht te gaan. De
functionaris moet het
werkproces coördineren en
verbinden met de omgeving,
zowel binnen de eigen
afdeling als binnen de sector.
Dit is nieuw en ook van belang
voor het welslagen van de
sector RCB, omdat de huidige
structuur van districten
verdwijnt.

67

Bijlage 4.

Overzicht nieuwe functies

Werknaam functie

Sector

Afdeling

Normfunctie HR21

Nieuwe Schaal
formatie Nieuw

1

Adviseur crisisvoorbereiding I

Risico- en crisisbeheersing

Crisisbeheersing

Adviseur III

3

10A

2

Adviseur crisisvoorbereiding II

Risico- en crisisbeheersing

Crisisbeheersing

Adviseur IV

2

10

3

Adviseur informatiebeheer

Bedrijfsvoering

Informatie
management

Adviseur IV

1

10

4

Content Ontwikkelaar / beheerder ELO

Brandweerzorg

Vakbekwaamheid

Medewerker
beleidsuitvoering II

2

9

5

Coördinator administratie/ Administratief
medewerker

Risico- en crisisbeheersing

Risicoadvisering

Medewerker
administratief +
secretarieel III +
coördinatiemodule

1

7

6

Functioneel ontwerper

Bedrijfsvoering

Informatie
management

Adviseur III

1

10A

7

Medewerker Financiële rapportage

Bedrijfsvoering

Financiën

Adviseur IV

2

10

8

Medewerker Projecten en procesmatig
werken

Bedrijfsvoering

Adviseur V
Project en
procesondersteuning

1

9

9

Medewerker Vakbekwaamheid I

Brandweerzorg

Vakbekwaamheid

Medewerker
beleidsuitvoering II

4

9

10

Medewerker Vakbekwaamheid II

Brandweerzorg

Vakbekwaamheid

Medewerker
beleidsuitvoering
III

8

8
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11

Senior Integraal planner

Brandweerzorg

Integrale planning

Adviseur V

1

9

12

Senior Technisch applicatiebeheerder

Bedrijfsvoering

Informatie
management

Medewerker
systemen II

1

9

13

Specialist
Omgevingsveiligheid/Informatiespecialist

Risico- en crisisbeheersing

Risicoduiding

Adviseur III

1

10A

14

Specialist Planvorming / Informatiespecialist

Brandweerzorg

Operationele
voorbereiding en
ontwikkeling

Adviseur III

1

10A

15

Specialist Risico en crisiscommunicatie

Risico- en crisisbeheersing

Crisisbeheersing

Adviseur III

1

10A

16

Sr. Medewerker Brandveilig leven

Risico- en crisisbeheersing

Brandveiligheid

Medewerker
beleidsuitvoering II

1

9

17

Sr. Medewerker toezicht

Risico- en crisisbeheersing

Brandveiligheid

Medewerker
beleidsuitvoering II

4

9

18

Uitvoerend cluster manager

Brandweerzorg

Management

3
Medewerker
Beleidsuitvoering I
+
Coördinatiemodule

19

Vakspecialist IB

Brandweerzorg

Operationele
voorbereiding en
ontwikkeling

Medewerker
beleidsuitvoering I

2

10A

10
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Bijlage 5.

Was-wordt lijst (op functies)

was

sector

afdeling

Wordt

functie

Indicatieve
schaal
HR21
(zowel
2011 als
nw) 2017
07 12

Status

Bijzonderheid
formatie

actie

Werknaam functie

Schaal Sector

Afdeling
Bureau
Gemeenteli
jke
Risico- en
Crisisbehe
crisisbeheersing ersing
Bureau
Gemeenteli
jke
Risico- en
Crisisbehe
crisisbeheersing ersing
Bureau
Gemeenteli
jke
Risico- en
Crisisbehe
crisisbeheersing ersing

Bureau Gemeentelijke Bureau Gemeentelijke
Crisisbeheersing
Crisisbeheersing

Ondersteunend
medewerker

8

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Ondersteunend medewerker

8

Bureau Gemeentelijke Bureau Gemeentelijke
Crisisbeheersing
Crisisbeheersing

Beleidsmedewerker

10

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Beleidsmedewerker

10

Bureau Gemeentelijke Bureau Gemeentelijke
Crisisbeheersing
Crisisbeheersing

Beleidsmedewerker

10a

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Senior Beleidsmedewerker

10A

Bureau Gemeentelijke Bureau Gemeentelijke
Crisisbeheersing
Crisisbeheersing

Senior
communicatieadviseur

11

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Specialist risico en
crisiscommunicatie

10A

Bureau Gemeentelijke Bureau Gemeentelijke
Crisisbeheersing
Crisisbeheersing

Beleidsmedewerker

10a

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Beleidsmedewerker

10a

Risico- en
Crisisbehe
crisisbeheersing ersing
Bureau
Gemeenteli
jke
Risico- en
Crisisbehe
crisisbeheersing ersing

Concernstaf

Beleid & analyse

Beleidsmedewerker
Architect

12

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Senior adviseur
informatiemanagement

12

Bedrijfsvoering

IM

Beleid & analyse

Proces en
informatieanalist A

11

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Adviseur
informatiemanagement

11

Bedrijfsvoering

IM

Concernstaf

Beleid en Strategie

Medewerker integraal
beleid

11a

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Senior adviseur strategie en
beleid

11A

Concernstaf

Beleid en Strategie

Concernstaf

Communicatie

Vervallen functie
Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Medewerker communicatie

9

Concernstaf

Beleidsadviseur
Medewerker
Communicatie

12
9

Strategie en
beleid

Bedrijfsvoering
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POC

Concernstaf

Communicatie

Senior
communicatieadviseur

11

Ongewijzigde
functie
Vervallen
functie

Functie
volgen

Concernstaf

DIV

Medewerker DIV B

8

Concernstaf

DIV

Medewerker DIV A /
Teamleider

10

Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie

Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen

Concernstaf

Functioneel beheer

Functioneel beheerder A

10

Concernstaf

Functioneel beheer

Functioneel Beheerder A

10

Concernstaf

Functioneel beheer

Functioneel beheerder A

10

Concernstaf

Functioneel beheer

Functioneel beheerder B

9

Concernstaf

Functioneel beheer

Coördinator Functioneel
beheerder

10a

8

Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie

Concernstaf

ICT

Senior Systeembeheerder

10

Concernstaf

ICT

Systeembeheerder

10

Coordinator/ Sr.
Communicatieadviseur

11A

Bedrijfsvoering

POC

Adviseur informatiebeheer

10

Bedrijfsvoering

IM

Sr. Functioneel beheerder

10

Bedrijfsvoering

IM

Sr. Functioneel beheerder

10

Bedrijfsvoering

IM

Sr. Functioneel beheerder

10

Bedrijfsvoering

IM

Functioneel beheerder

9

Bedrijfsvoering

IM

Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen

Coordinator
Informatievoorziening

11A

Bedrijfsvoering

IM

Senior Systeembeheerder

10

Bedrijfsvoering

IM

Systeembeheerder

8

Bedrijfsvoering

IM

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Senior Technisch
applicatiebeheerder

9

Bedrijfsvoering

IM

Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen

Technisch applicatiebeheerder

8

Bedrijfsvoering

IM

Virtualisatiespecialist

9

Bedrijfsvoering

IM

Coordinator ICT

12

Bedrijfsvoering

IM

Belangstelling

Concernstaf

ICT

Concernstaf

ICT

Technisch beheerder
infrastructuur A
Technisch
applicatiebeheerder/DBA
B

Concernstaf

ICT

Virtualisatiespecialist

9

Concernstaf

ICT

Coördinator ICT

12

Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie

Concernstaf

Informatiemanagement

Afdelingshoofd
Informatiemanagement

13

sleutelfunctie

Concernstaf

Planning, Control en
Kwaliteit

Adviseur Planning &
Control A

11

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Business Controller

11

Planning en
control

Planning
en control

Concernstaf

Planning, Control en
Kwaliteit

Adviseur Planning &
Control A

11

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Business Controller

11

Planning en
control

Planning
en control

Concernstaf

Planning, Control en
Kwaliteit

Adviseur Planning &
Control B

10a

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Business Controller

11

Planning en
control

Planning
en control

Concernstaf

Planning, Control en
Kwaliteit

Beleidsmedewerker
kwaliteitszorgsysteem

11

Concernstaf

Projectbureau

Gedetacheerd buiten de
organisatie

Vervallen functie
werk volgen
(boven
formatief)

werk volgen

8
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Concernstaf

Projectbureau

Gedetacheerd buiten de
organisatie

Concernstaf

Projectbureau

Project Medewerker

Concernstaf

Projectbureau

Gedetacheerd buiten de
organisatie

werk volgen
(boven
formatief)
werk volgen
(boven
formatief)
werk volgen
(boven
formatief)

Incidentbestrijding

A-Ploeg Alphen aan
den Rijn (APN-A)

Manschap A

5

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap A

5

Brandweerzorg

Incidentbestrijding

A-Ploeg Alphen aan
den Rijn (APN-A)

5

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Aspirant manschap A

4

Brandweerzorg

Incidentbestrijding

A-Ploeg Alphen aan
den Rijn (APN-A)

9

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Senior bevelvoerder

9

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

A-Ploeg Alphen aan
den Rijn (APN-A)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

A-Ploeg Alphen aan
den Rijn (APN-A)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Manschap A

5

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap A

5

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding
Incidentbestrijding

A-Ploeg Alphen aan
den Rijn (APN-A)
A-Ploeg Alphen aan
den Rijn (APN-A)

Aspirant Manschap A
Ploegchef beroeps PcB

10a

werk volgen

werk volgen

werk volgen
Cluster

Incidentbestrijding

A-Ploeg Alphen aan
den Rijn (APN-A)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

A-Ploeg Alphen aan
den Rijn (APN-A)

Bevelvoerder

8

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Bevelvoerder

8

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

A-Ploeg Alphen aan
den Rijn (APN-A)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

A-Ploeg Alphen aan
den Rijn (APN-A)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie

Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen

Manschap A

5

Brandweerzorg

Cluster

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Manschap A

5

Brandweerzorg

Cluster

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding
Incidentbestrijding
Incidentbestrijding
Incidentbestrijding
Incidentbestrijding
Incidentbestrijding

A-Ploeg Alphen aan
den Rijn (APN-A)
A-Ploeg Gouda (GDAA)
A-Ploeg Gouda (GDAA)
A-Ploeg Gouda (GDAA)
A-Ploeg Gouda (GDAA)
A-Ploeg Gouda (GDAA)

Manschap A

5

Manschap B

6

Manschap B

6

Manschap B

6

Manschap A

5

Manschap B

6
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Incidentbestrijding

A-Ploeg Gouda (GDAA)
A-Ploeg Gouda (GDAA)
A-Ploeg Gouda (GDAA)
A-Ploeg Gouda (GDAA)
A-Ploeg Gouda (GDAA)
A-Ploeg Gouda (GDAA)
A-Ploeg Gouda (GDAA)

Incidentbestrijding

A-Ploeg Leiden Noord
(LDN-A)

Incidentbestrijding

A-Ploeg Leiden Noord
(LDN-A)

Incidentbestrijding

A-Ploeg Leiden Noord
(LDN-A)

Incidentbestrijding

A-Ploeg Leiden Noord
(LDN-A)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Incidentbestrijding

A-Ploeg Leiden Noord
(LDN-A)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

A-Ploeg Leiden Noord
(LDN-A)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

A-Ploeg Leiden Noord
(LDN-A)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

A-Ploeg Leiden Noord
(LDN-A)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

A-Ploeg Leiden Noord
(LDN-A)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

A-Ploeg Leiden Noord
(LDN-A)

Ploegchef beroeps PcB

9

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Senior bevelvoerder

9

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

A-Ploeg Leiden Zuid
(LDZ-A)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

A-Ploeg Leiden Zuid
(LDZ-A)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

A-Ploeg Leiden Zuid
(LDZ-A)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

A-Ploeg Leiden Zuid
(LDZ-A)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding
Incidentbestrijding
Incidentbestrijding
Incidentbestrijding
Incidentbestrijding
Incidentbestrijding

9

Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie

Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

5

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen
Functie
volgen

Bevelvoerder

8

Manschap B

6

Manschap B

6

Manschap B

6

Manschap B

6

Manschap A

5

Ploegchef beroeps PcB
Manschap B
Manschap A
Manschap B

Bevelvoerder

8

Brandweerzorg

Cluster

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Manschap A

5

Brandweerzorg

Cluster

Senior bevelvoerder

9

Brandweerzorg

Cluster

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Manschap A

5

Brandweerzorg

Cluster

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster
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Incidentbestrijding

A-Ploeg Leiden Zuid
(LDZ-A)

Incidentbestrijding

A-Ploeg Leiden Zuid
(LDZ-A)

Incidentbestrijding

A-Ploeg Leiden Zuid
(LDZ-A)

Incidentbestrijding
Incidentbestrijding
Incidentbestrijding
Incidentbestrijding

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

8

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Bevelvoerder

8

Brandweerzorg

Cluster

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

A-Ploeg Leiden Zuid
(LDZ-A)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

A-Ploeg Leiden Zuid
(LDZ-A)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Aspirant Manschap A

5

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Aspirant manschap A

4

Brandweerzorg

A-Ploeg Leiden Zuid
(LDZ-A)
A-Ploeg Leiden Zuid
(LDZ-A)

Manschap B
Bevelvoerder

Incidentbestrijding

A-Ploeg Leiden Zuid
(LDZ-A)

Ploegchef beroeps PcB

9

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Senior bevelvoerder

9

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

B-Ploeg Alphen aan
den Rijn (APN-B)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

B-Ploeg Alphen aan
den Rijn (APN-B)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

B-Ploeg Alphen aan
den Rijn (APN-B)

9

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Senior bevelvoerder

9

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

B-Ploeg Alphen aan
den Rijn (APN-B)

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

B-Ploeg Alphen aan
den Rijn (APN-B)

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

B-Ploeg Alphen aan
den Rijn (APN-B)

5

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap A

5

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

B-Ploeg Alphen aan
den Rijn (APN-B)

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

B-Ploeg Alphen aan
den Rijn (APN-B)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

B-Ploeg Alphen aan
den Rijn (APN-B)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

B-Ploeg Alphen aan
den Rijn (APN-B)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

B-Ploeg Alphen aan
den Rijn (APN-B)

Bevelvoerder

8

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Bevelvoerder

8

Brandweerzorg

Cluster

Ploegchef beroeps PcB
Manschap B
Manschap B
Manschap A
Manschap B

74

Incidentbestrijding

B-Ploeg Gouda (GDAB)
B-Ploeg Gouda (GDAB)
B-Ploeg Gouda (GDAB)
B-Ploeg Gouda (GDAB)
B-Ploeg Gouda (GDAB)
B-Ploeg Gouda (GDAB)
B-Ploeg Gouda (GDAB)
B-Ploeg Gouda (GDAB)
B-Ploeg Gouda (GDAB)
B-Ploeg Gouda (GDAB)
B-Ploeg Gouda (GDAB)

Incidentbestrijding

B-Ploeg Leiden Noord
(LDN-B)

Incidentbestrijding

B-Ploeg Leiden Noord
(LDN-B)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Incidentbestrijding

B-Ploeg Leiden Noord
(LDN-B)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

B-Ploeg Leiden Noord
(LDN-B)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

B-Ploeg Leiden Noord
(LDN-B)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

B-Ploeg Leiden Noord
(LDN-B)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

B-Ploeg Leiden Noord
(LDN-B)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

B-Ploeg Leiden Noord
(LDN-B)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

B-Ploeg Leiden Noord
(LDN-B)

Ploegchef beroeps PcB

9

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Bevelvoerder

8

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

B-Ploeg Leiden Noord
(LDN-B)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding
Incidentbestrijding
Incidentbestrijding
Incidentbestrijding
Incidentbestrijding
Incidentbestrijding
Incidentbestrijding
Incidentbestrijding
Incidentbestrijding
Incidentbestrijding

6

Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie

Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen

5

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen
Functie
volgen

Manschap B

6

Manschap B

6

Manschap B

6

Manschap B

6

Manschap B

6

Bevelvoerder

8

Ploegchef beroeps PcB

9

Manschap A

5

Manschap B

6

Manschap B

6

Manschap B
Manschap A

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Bevelvoerder

8

Brandweerzorg

Cluster

Senior bevelvoerder

9

Brandweerzorg

Cluster

Manschap A

5

Brandweerzorg

Cluster

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Manschap A

5

Brandweerzorg

Cluster

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

75

Incidentbestrijding

B-Ploeg Leiden Noord
(LDN-B)

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Incidentbestrijding

B-Ploeg Leiden Zuid
(LDZ-B)

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Incidentbestrijding

B-Ploeg Leiden Zuid
(LDZ-B)

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

B-Ploeg Leiden Zuid
(LDZ-B)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

B-Ploeg Leiden Zuid
(LDZ-B)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

B-Ploeg Leiden Zuid
(LDZ-B)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

B-Ploeg Leiden Zuid
(LDZ-B)

Ploegchef beroeps PcB

9

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Senior bevelvoerder

9

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

B-Ploeg Leiden Zuid
(LDZ-B)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

B-Ploeg Leiden Zuid
(LDZ-B)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

B-Ploeg Leiden Zuid
(LDZ-B)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

B-Ploeg Leiden Zuid
(LDZ-B)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

B-Ploeg Leiden Zuid
(LDZ-B)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

Clusterleiding APN
Beroeps

Plv Clustercommandant

10a

Clustercommandant A

12

Plv Clustercommandant

10a

Plv Clustercommandant

10a

Clustercommandant B

11a

Plv Clustercommandant

10a

Plv Clustercommandant

10a

Plv Clustercommandant

10a

Plv Clustercommandant

10a

Incidentbestrijding
Incidentbestrijding
Incidentbestrijding
Incidentbestrijding
Incidentbestrijding
Incidentbestrijding
Incidentbestrijding
Incidentbestrijding

Clusterleiding Beroeps
Clusterleiding Cluster
11
Clusterleiding Cluster
12
Clusterleiding Cluster
12
Clusterleiding Cluster
21
Clusterleiding Cluster
32
Clusterleiding GDA
Beroeps
Clusterleiding LDN
Beroeps

Manschap B
Manschap B

sleutelfunctie en
krimp
sleutelfunctie en
krimp
sleutelfunctie en
krimp
sleutelfunctie en
krimp
sleutelfunctie en
krimp
sleutelfunctie en
krimp
sleutelfunctie en
krimp
sleutelfunctie en
krimp
sleutelfunctie en
krimp

76

Incidentbestrijding

Clusterleiding LDZ
Beroeps

Plv Clustercommandant

10a

sleutelfunctie en
krimp

management assistent B

7

Brandweerzorg

Plannen en
Procedures
en
ontwikkelin
g

Functie
volgen

Senior bevelvoerder

9

Brandweerzorg

Cluster

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Bevelvoerder

8

Brandweerzorg

Cluster

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

C-Ploeg Alphen aan
den Rijn (APN-C)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

C-Ploeg Alphen aan
den Rijn (APN-C)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

C-Ploeg Alphen aan
den Rijn (APN-C)

5

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap A

5

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

C-Ploeg Alphen aan
den Rijn (APN-C)

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

C-Ploeg Alphen aan
den Rijn (APN-C)

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

C-Ploeg Alphen aan
den Rijn (APN-C)

5

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap A

5

Brandweerzorg

Cluster

Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie

Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Bevelvoerder

8

Brandweerzorg

Cluster

Ongewijzigde
functie
sleutelfunctie en
krimp
sleutelfunctie en
krimp
sleutelfunctie en
krimp

Incidentbestrijding

Clusterleiding Oost

Managementassistent B

7

Incidentbestrijding

Clustercommandant A

12

Incidentbestrijding

Clusterleiding Oost
Clusterleiding OostNoord

Plv Clustercommandant

10a

Incidentbestrijding

Clusterleiding West

Clustercommandant B

11a

Incidentbestrijding

C-Ploeg Alphen aan
den Rijn (APN-C)

Ploegchef beroeps PcB

9

Ongewijzigde
functie

Incidentbestrijding

C-Ploeg Alphen aan
den Rijn (APN-C)

Bevelvoerder

8

Incidentbestrijding

C-Ploeg Alphen aan
den Rijn (APN-C)

Manschap B

Incidentbestrijding

C-Ploeg Alphen aan
den Rijn (APN-C)

Incidentbestrijding

Incidentbestrijding
Incidentbestrijding
Incidentbestrijding
Incidentbestrijding
Incidentbestrijding

C-Ploeg Alphen aan
den Rijn (APN-C)
C-Ploeg Gouda (GDAC)
C-Ploeg Gouda (GDAC)
C-Ploeg Gouda (GDAC)
C-Ploeg Gouda (GDAC)

Manschap A
Manschap B
Manschap B
Manschap A
Manschap B

6

Manschap B

6

Manschap B

6

Manschap B

6

Bevelvoerder

8

77

Incidentbestrijding

C-Ploeg Gouda (GDAC)
C-Ploeg Gouda (GDAC)
C-Ploeg Gouda (GDAC)
C-Ploeg Gouda (GDAC)
C-Ploeg Gouda (GDAC)
C-Ploeg Gouda (GDAC)
C-Ploeg Gouda (GDAC)

Incidentbestrijding

C-Ploeg Leiden Noord
(LDN-C)

Incidentbestrijding

C-Ploeg Leiden Noord
(LDN-C)

Incidentbestrijding

C-Ploeg Leiden Noord
(LDN-C)

Incidentbestrijding

C-Ploeg Leiden Noord
(LDN-C)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Incidentbestrijding

C-Ploeg Leiden Noord
(LDN-C)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

C-Ploeg Leiden Noord
(LDN-C)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

C-Ploeg Leiden Noord
(LDN-C)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

C-Ploeg Leiden Noord
(LDN-C)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

C-Ploeg Leiden Noord
(LDN-C)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

C-Ploeg Leiden Noord
(LDN-C)

Manschap A

5

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap A

5

Brandweerzorg

Cluster

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding
Incidentbestrijding
Incidentbestrijding
Incidentbestrijding
Incidentbestrijding
Incidentbestrijding

Incidentbestrijding
Incidentbestrijding

C-Ploeg Leiden Noord
(LDN-C)
C-Ploeg Leiden Noord
(LDN-C)

Incidentbestrijding

C-Ploeg Leiden Noord
(LDN-C)

Incidentbestrijding

C-Ploeg Leiden Noord
(LDN-C)

6

Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie

Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen

5

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

9

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen
Functie
volgen

Manschap A

5

Ploegchef beroeps PcB

9

Manschap B

6

Manschap B

6

Manschap B

6

Manschap B

6

Manschap B
Manschap A
Manschap B
Ploegchef beroeps PcB

Manschap B
Manschap B

Manschap A

5

Brandweerzorg

Cluster

Senior bevelvoerder

9

Brandweerzorg

Cluster

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Manschap A

5

Brandweerzorg

Cluster

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Senior bevelvoerder

9

Brandweerzorg

Cluster

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

78

Incidentbestrijding

C-Ploeg Leiden Zuid
(LDZ-C)

9

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Incidentbestrijding

C-Ploeg Leiden Zuid
(LDZ-C)

Senior bevelvoerder

9

Brandweerzorg

Cluster

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Incidentbestrijding

C-Ploeg Leiden Zuid
(LDZ-C)

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

C-Ploeg Leiden Zuid
(LDZ-C)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

C-Ploeg Leiden Zuid
(LDZ-C)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

C-Ploeg Leiden Zuid
(LDZ-C)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

C-Ploeg Leiden Zuid
(LDZ-C)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

C-Ploeg Leiden Zuid
(LDZ-C)

Bevelvoerder

8

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Bevelvoerder

8

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

C-Ploeg Leiden Zuid
(LDZ-C)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

C-Ploeg Leiden Zuid
(LDZ-C)

Manschap B

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Manschap B

6

Brandweerzorg

Cluster

Incidentbestrijding

Directie en Staf IB

Plv directeur IB

14

Vervallen functie

Incidentbestrijding

Directie en Staf IB
Ploeg Bergambacht
(BAT)
Ploeg Bodegraven
(BDN)

Sectordirecteur IB

15

Ploegchef vrijwillig PcV

9

9

Brandweerzorg

9

Ploegchef (vrijwillig)

9

Brandweerzorg

Ploegchef vrijwillig PcV

9

Ploegchef (vrijwillig)

9

Brandweerzorg

Incidentbestrijding

Ploeg Gouderak (GDK)
Ploeg Hazerswoude
(HZE)

Ploegchef vrijwillig PcV

9

Ploegchef (vrijwillig)

9

Brandweerzorg

Incidentbestrijding

Ploeg Kaag (KAG)

Ploegchef vrijwillig PcV

9

Ploegchef (vrijwillig)

9

Brandweerzorg

Incidentbestrijding

Ploeg Koudekerk (KDK)

Ploegchef vrijwillig PcV

9

Ploegchef (vrijwillig)

9

Brandweerzorg

Incidentbestrijding

Ploeg Lisse (LSE)

Ploegchef vrijwillig PcV

9

Ploegchef (vrijwillig)

9

Brandweerzorg

Incidentbestrijding

Ploeg Noordwijk (NWK)

Ploegchef vrijwillig PcV

9

Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen

Ploegchef (vrijwillig)

Ploegchef vrijwillig PcV

vervallen functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie

Ploegchef (vrijwillig)

9

Brandweerzorg

Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie

Functie
volgen
Functie
volgen

Ploegchef (vrijwillig)

9

Brandweerzorg

Ploegchef (vrijwillig)

9

Brandweerzorg

Incidentbestrijding
Incidentbestrijding
Incidentbestrijding

Incidentbestrijding
Incidentbestrijding

Ploeg Noordwijkerhout
(NWT)
Ploeg Oegstgeest
(OGT)

Ploegchef beroeps PcB
Manschap B

Ploegchef vrijwillig PcV

9

Ploegchef vrijwillig PcV

9

79

Manageme
nt
Manageme
nt
Manageme
nt
Manageme
nt
Manageme
nt
Manageme
nt
Manageme
nt
Manageme
nt
Manageme
nt
Manageme
nt

Incidentbestrijding

Ploeg Ouderkerk aan
den IJssel (OAY)
Ploeg
Roelofarendsveen
(RLN)
Ploeg Schoonhoven
(SHN)

Incidentbestrijding

Ploeg Ter Aar (TAR)

Ploegchef vrijwillig PcV

9

Incidentbestrijding

Ploeg Voorhout (VHT)

Ploegchef vrijwillig PcV

9

Incidentbestrijding

Ploeg Zwammerdam
(ZMM)

Ploegchef vrijwillig PcV

9

Incidentbestrijding

Projectbureau IB

Ploegchef beroeps PcB

10a

Incidentbestrijding

Projectbureau IB

Clustercommandant B

11a

Incidentbestrijding

Projectbureau IB

Clustercommandant A

12

Incidentbestrijding

Projectbureau IB

11a

Incidentbestrijding

Stafbureau IB

Clustercommandant B
Medewerker
behoeftesteller

Incidentbestrijding

Stafbureau IB

Administratief medewerker

7

Incidentbestrijding

Stafbureau IB

Planner

8

Incidentbestrijding

Stafbureau IB

Planner

8

Incidentbestrijding

Stafbureau IB

Administratief medewerker

7

Vervallen functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie

Korpsleiding

Control

Concerncontroller

15

sleutelfunctie

Korpsleiding

Korpsleiding

Regionaal Commandant
Regionaal Commandant

17

Korpsleiding

Korpsleiding

Middelen

Back Office

Productspecialist

Middelen

Back Office

Medewerker backoffice

Middelen

Back Office

Productspecialist

Middelen

Back Office

Medewerker projecten

9

Uit dienst
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie

geen
Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen

10a

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Incidentbestrijding

Incidentbestrijding

Middelen

Back Office

Ploegchef vrijwillig PcV

9

Ploegchef vrijwillig PcV

9

Ploegchef vrijwillig PcV

9

11

17

Productspecialist

10a
9
10a

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie

Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen

Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
sleutelfunctie en
krimp
sleutelfunctie en
krimp
sleutelfunctie en
krimp

Functie
volgen
Functie
volgen

Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen

Manageme
nt

Ploegchef (vrijwillig)

9

Brandweerzorg

Ploegchef (vrijwillig)

9

Brandweerzorg

Ploegchef (vrijwillig)

9

Brandweerzorg

Ploegchef (vrijwillig)

9

Brandweerzorg

Ploegchef (vrijwillig)

9

Brandweerzorg

Manageme
nt
Manageme
nt
Manageme
nt
Manageme
nt

Ploegchef (vrijwillig)

9

Brandweerzorg

Manageme
nt

Senior bevelvoerder

9

Brandweerzorg

Cluster

Adminstratief medewerker

7

Brandweerzorg

Planbureau

Vakplanner

8

Brandweerzorg

Planbureau

Vakplanner

8

Brandweerzorg

Planbureau

Administratief medewerker

7

Brandweerzorg

Planbureau

Directeur / Commandant

17

Directie &
management

Productspecialist
Medewerker Back Office
Productspecialist
Medewerker projecten
Productspecialist
Werkomgeving

10A

Brandweerzorg

9

Brandweerzorg

10A

Brandweerzorg

Directie 1
Beheer &
onderhoud
Beheer &
onderhoud
Beheer &
onderhoud

9

Bedrijfsvoering

Facilitair

10A

Bedrijfsvoering

Facilitair

80

Middelen

Back Office

Analist

9

Vervallen
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie

Middelen

Beheer en Onderhoud

Dienstverlener I

7

Middelen

Beheer en Onderhoud

Beheerder steunpunt

10

Middelen

Beheer en Onderhoud

Dienstverlener I

7

Middelen

Beheer en Onderhoud

Dienstverlener II

5

Middelen

Beheer en Onderhoud

Dienstverlener I

7

Middelen

Beheer en Onderhoud

Dienstverlener I

7

Middelen

Beheer en Onderhoud

Medewerker Catering /
Schoonmaak

3

Middelen

Beheer en Onderhoud

Dienstverlener I

7

Middelen

Beheer en Onderhoud

Beheerder steunpunt

10

Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie

Middelen

Beheer en Onderhoud

Medewerker Catering /
Schoonmaak

3

Ongewijzigde
functie

geen

werk volgen

Middelen

Beheer en Onderhoud

Medewerker Catering /
Schoonmaak

3

Ongewijzigde
functie

geen

werk volgen

Middelen

Beheer en Onderhoud

Medewerker Catering /
Schoonmaak

3

geen

Middelen

Beheer en Onderhoud

Dienstverlener I

7

Middelen

Beheer en Onderhoud

Dienstverlener I

7

Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie

werk volgen
Functie
volgen
Functie
volgen

Middelen

Beheer en Onderhoud

Gebiedsgebonden
beheerder

7

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Middelen

Beheer en Onderhoud

Gebiedsgebonden
beheerder

7

Middelen

Beheer en Onderhoud

Dienstverlener I

7

Middelen

Beheer en Onderhoud

Dienstverlener I

7

Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie

Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen

Middelen

Beheer en Onderhoud

Gebiedsgebonden
beheerder

7

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Middelen

Beheer en Onderhoud

Gebiedsgebonden
beheerder

7

Middelen

Beheer en Onderhoud

Dienstverlener II

5

Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie

Functie
volgen
Functie
volgen

Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen
geen

geen
Functie
volgen
Functie
volgen

Beheer &
onderhoud
Beheer &
onderhoud
Beheer &
onderhoud
Beheer &
onderhoud
Beheer &
onderhoud
Beheer &
onderhoud

Dienstverlener I

7

Brandweerzorg

Beheerder steunpunt

9

Brandweerzorg

Dienstverlener I

7

Brandweerzorg

Dienstverlener II

5

Brandweerzorg

Dienstverlener I

7

Brandweerzorg

Dienstverlener I

7

Brandweerzorg

Dienstverlener I

7

Brandweerzorg

Beheerder steunpunt

9

Brandweerzorg

Dienstverlener I

7

Brandweerzorg

Dienstverlener I

7

Brandweerzorg

Beheer &
onderhoud
Beheer &
onderhoud

Gebiedsgebonden beheerder

7

Brandweerzorg

Beheer &
onderhoud

Gebiedsgebonden beheerder

7

Brandweerzorg

Dienstverlener I

7

Brandweerzorg

Dienstverlener I

7

Brandweerzorg

Beheer &
onderhoud
Beheer &
onderhoud
Beheer &
onderhoud

Gebiedsgebonden beheerder

7

Brandweerzorg

Beheer &
onderhoud

Gebiedsgebonden beheerder

7

Brandweerzorg

Dienstverlener II

5

Brandweerzorg

81

Beheer &
onderhoud
Beheer &
onderhoud

Beheer &
onderhoud
Beheer &
onderhoud

Middelen

Beheer en Onderhoud

Gebiedsgebonden
beheerder

7

Middelen

Beheer en Onderhoud

Dienstverlener I

7

Middelen

Beheer en Onderhoud

Beheerder steunpunt

10

Middelen

Beheer en Onderhoud
Directie en Staf
Middelen

Teamleider Beheer en
Onderhoud

10a

Middelen

Managementassistent A

8

Managementassistent A

8

Managementassistent A

8
8

Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie

Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen

sleutelfunctie
Ongewijzigde
functie

Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen

Middelen

Directie en Staf
Middelen
Directie en Staf
Middelen

Middelen

Financiën

Middelen

Financiën

Middelen

Financiën

Boekhouder
Administratief medewerker
I
Administratief medewerker
I

7

Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie

Middelen

Financiën

Afdelingshoofd /
Administrateur

12

sleutelfunctie

Middelen

Frontoffice

Teamleider Servicedesk

10

Ongewijzigde
functie

Middelen

Frontoffice

Medewerker Servicedesk

8

Middelen

Frontoffice

Medewerker receptie

Middelen

Frontoffice

Middelen

Middelen

7

functie volgen
krimp,
bezetting past

4

Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie

Functie
volgen
Functie
volgen

Medewerker Servicedesk

8

Ongewijzigde
functie

krimp,
bezetting past

Functie
volgen

Frontoffice

Medewerker Servicedesk

8

krimp,
bezetting past

Middelen

Frontoffice

Medewerker receptie

4

Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie

Functie
volgen
Functie
volgen

Middelen

Frontoffice

Medewerker Servicedesk

8

Ongewijzigde
functie

krimp,
bezetting past

Functie
volgen

Middelen

Frontoffice

Medewerker Servicedesk

8

krimp,
bezetting past

Middelen

Frontoffice

Medewerker receptie

4

Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie

Middelen

Frontoffice

Medewerker receptie

4

Werk volgen

Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen

Beheer &
onderhoud
Beheer &
onderhoud
Beheer &
onderhoud

Gebiedsgebonden beheerder

7

Brandweerzorg

Dienstverlener I

7

Brandweerzorg

Beheerder steunpunt

9

Brandweerzorg

Managementassistent

7

Strategie en
beleid

Coordinator /
Managementassistent

8

Managementassistent

7

Strategie en
beleid
Strategie en
beleid

Boekhouder

8

Bedrijfsvoering

Financien

Administratief medewerker

7

Bedrijfsvoering

Financien

Administratief medewerker

7

Bedrijfsvoering

Financien

medewerker beleidsuitvoering II
en coordinatiemodule

10

Bedrijfvoering

Facilitaire
zaken

Medewerker Servicedesk

8

Bedrijfsvoering

Medewerker receptie

5

Bedrijfsvoering

Facilitaire
zaken
Facilitaire
zaken

Medewerker Servicedesk

8

Bedrijfsvoering

Facilitaire
zaken

Medewerker Servicedesk

8

Bedrijfsvoering

Medewerker receptie

5

Bedrijfsvoering

Facilitaire
zaken
Facilitaire
zaken

Medewerker Servicedesk

8

Bedrijfsvoering

Facilitaire
zaken

Medewerker Servicedesk

8

Bedrijfsvoering

Medewerker receptie

5

Bedrijfsvoering

Medewerker receptie

5

Bedrijfsvoering

82

Facilitaire
zaken
Facilitaire
zaken
Facilitaire
zaken

Middelen

Hoofd en Staf Facilitair

Afdelingshoofd Facilitair

Middelen

Hoofd en Staf Facilitair

Beleidsmedewerker
Facilitair

12
10

Middelen

Hoofd en Staf Facilitair

Managementassistent B

7

Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie

sleutelfunctie

Middelen

Inkoop en
verkoop/afstoting

Medewerker
contractbeheer

10a

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Middelen

Inkoop en
verkoop/afstoting

Teamleider Inkoop &
Verkoop/Afstoting

11a

Ongewijzigde
functie

Middelen

Inkoop en
verkoop/afstoting

10

Middelen

Personeel

Inkoop- en
verkoopadviseur
Senior
Personeelsadviseur

Middelen

Personeel

Middelen

Personeel

Middelen

Personeel

Medewerker
personeelsadministratie

Middelen

Personeel

Middelen

krimp

werk volgen
Functie
volgen

Facilitaire
zaken

Beleidsmedewerker Facilitair

10

Managementassistent

7

Bedrijfsvoering
Strategie en
beleid

Medewerker contractbeheer

10A

Bedrijfsvoering

Facilitaire
zaken

Functie
volgen

Coordinator Inkoop & Verkoop

11A

Bedrijfsvoering

Facilitaire
zaken

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Inkoop- en verkoopadviseur

10

Bedrijfsvoering

Facilitaire
zaken

11

Uit dienst

geen

Afdelingshoofd Personeel

12

sleutelfunctie

Loopbaanadviseur

10a

Uit dienst

geen

7

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Medewerker P&O en
salarisadministratie

8

Bedrijfsvoering

POC

Beleidsmedewerker
Arbeidsvoorwaarden

11

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Coordinator / Senior P&O
Beleidsadviseur

12

Bedrijfsvoering

POC

Personeel

Coördinator personeelsen salarisadministratie

9

9

Bedrijfsvoering

POC

Personeel

Personeelsadviseur

10a

P&O adviseur

10A

Bedrijfsvoering

POC

Middelen

Personeel

Personeelsadviseur

10a

P&O adviseur

10A

Bedrijfsvoering

POC

Middelen

Personeel

Personeelsadviseur

10a

Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen
Functie
volgen

Coordinator / Medewerker P&O
en salarisadministratie

Middelen

Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie

P&O adviseur

10A

Bedrijfsvoering

POC

Operationele
Voorbereiding

Hoofd en Staf
Planvorming

Administratief medewerker

6

Ongewijzigde
functie

krimp

Afspiegelen

Administratief medewerker

6

Risico- en
Risicoadvis
crisisbeheersing ering

Operationele
Voorbereiding

Hoofd en Staf
Planvorming

Afdelingshoofd
Planvorming

13

sleutelfunctie

Operationele
Voorbereiding

Hoofd en Staf
Vakbekwaamheid

Afdelinghoofd
Vakbekwaamheid

13

sleutelfunctie

Operationele
Voorbereiding

Hoofd en Staf
Vakbekwaamheid

Project Medewerker

9

Vervallen

Operationele
Voorbereiding

Hoofd en Staf
Vakbekwaamheid

Vakspecialist
vakbekwaamheid

10

Ongewijzigde
functie

krimp

Afspiegelen

vakspecialist vakbekwaamheid

10

Brandweerzorg

Vakbekwaa
mheid

Operationele
Voorbereiding

Hoofd en Staf
Vakbekwaamheid

Vakspecialist
vakbekwaamheid

10

Ongewijzigde
functie

krimp

Afspiegelen

vakspecialist vakbekwaamheid

10

Brandweerzorg

Vakbekwaa
mheid

83

Operationele
Voorbereiding

Hoofd en Staf
Vakbekwaamheid

Ondersteunend
medewerker

7

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Dienstverlener II

5

Brandweerzorg

Operationele
Voorbereiding

Hoofd en Staf
Vakbekwaamheid

Oefencoördinator centraal
mono

9

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Beheerder ROB

9

Brandweerzorg

Operationele
Voorbereiding

Hoofd en Staf
Vakbekwaamheid

Administratief medewerker

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Administratief medewerker

6

Brandweerzorg

Operationele
Voorbereiding

Kenniscentrum

Afdelingshoofd
Kenniscentrum

12

Vervallen

Operationele
Voorbereiding

Kenniscentrum

Project Medewerker

9

Vervallen

Operationele
Voorbereiding

Kenniscentrum

Medewerker
kenniscentrum

11

Vervallen

Operationele
Voorbereiding

Kenniscentrum

Medewerker
kenniscentrum

11

Vervallen

Operationele
Voorbereiding

Kenniscentrum

11

Vervallen

Operationele
Voorbereiding

Plannen en Procedures
Brandweerzorg

11

Vervallen

Medewerker
kenniscentrum
Teamleider Plannen en
Procedures
Brandweerzorg

Operationele
Voorbereiding

Plannen en Procedures
Brandweerzorg

Senior planvormer Mono

Operationele
Voorbereiding

Plannen en Procedures
Brandweerzorg

Planvormer Mono

Operationele
Voorbereiding

Plannen en Procedures
Brandweerzorg

Senior planvormer Mono

Operationele
Voorbereiding

Plannen en Procedures
Brandweerzorg

Planvormer Mono

Operationele
Voorbereiding

Plannen en Procedures
Brandweerzorg

Senior planvormer Mono

10a

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Senior planvormer Mono

9

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Planvormer Mono

10a

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

specialist planvorming /
informatiespecialist

9

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Planvormer Mono

10a

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Senior planvormer Mono

10A

Brandweerzorg

9

Brandweerzorg

10A

Brandweerzorg

9

Brandweerzorg

10A

Brandweerzorg

84

Beheer &
onderhoud
Beheer &
onderhoud
Plannen en
Procedures
en
ontwikkelin
g

Plannen en
Procedures
en
ontwikkelin
g
Plannen en
Procedures
en
ontwikkelin
g
Plannen en
Procedures
en
ontwikkelin
g
Plannen en
Procedures
en
ontwikkelin
g
Plannen en
Procedures
en

ontwikkelin
g

Operationele
Voorbereiding

Operationele
Voorbereiding

Plannen en Procedures
Brandweerzorg
Plannen en Procedures
Multidisciplinair
optreden
Plannen en Procedures
Multidisciplinair
optreden
Plannen en Procedures
Multidisciplinair
optreden
Plannen en Procedures
Multidisciplinair
optreden
Plannen en Procedures
Multidisciplinair
optreden
Plannen en Procedures
Multidisciplinair
optreden
Plannen en Procedures
Multidisciplinair
optreden

Operationele
Voorbereiding

Vakbekwaam blijven

Oefencoördinator
decentraal

8

Vervallen

Operationele
Voorbereiding

Vakbekwaam blijven

Oefencoördinator
decentraal

8

Vervallen

Operationele
Voorbereiding

Vakbekwaam blijven

Oefencoördinator
decentraal

8

Vervallen

Operationele
Voorbereiding

Vakbekwaam blijven

Oefencoördinator
decentraal

8

Vervallen

Operationele
Voorbereiding

Vakbekwaam blijven

Oefencoördinator
decentraal

8

Vervallen

Operationele
Voorbereiding

Vakbekwaam blijven

Oefencoördinator
decentraal

8

Vervallen

Operationele
Voorbereiding

Vakbekwaam blijven

Teamleider oefenen

11

sleutelfunctie
krimp

Operationele
Voorbereiding

Vakbekwaam blijven

Oefencoördinator
decentraal

8

Vervallen

Operationele
Voorbereiding
Operationele
Voorbereiding
Operationele
Voorbereiding
Operationele
Voorbereiding
Operationele
Voorbereiding
Operationele
Voorbereiding

Senior planvormer Mono

10a

Ongewijzigde
functie

Oefencoördinator centraal
multi/bestuurlijk

10a

Ongewijzigde
functie

9

Ongewijzigde
functie

Senior planvormer Multi

10a

Ongewijzigde
functie

Senior planvormer Multi

10a

Oefencoördinator centraal
multi/bestuurlijk
Oefencoördinator centraal
multi/bestuurlijk

Plannen en
Procedures
en
ontwikkelin
g

Functie
volgen

Senior planvormer Mono

10A

Brandweerzorg

Afspiegelen

Adviseur crisisbeheersing I

10A

Risico- en
Crisisbehe
crisisbeheersing ersing

Functie
volgen

Adviseur crisisbeheersing II

10

Risico- en
Crisisbehe
crisisbeheersing ersing

krimp

Afspiegelen

Adviseur crisisbeheersing I

10A

Risico- en
Crisisbehe
crisisbeheersing ersing

Ongewijzigde
functie

krimp

Afspiegelen

Adviseur crisisbeheersing I

10A

Risico- en
Crisisbehe
crisisbeheersing ersing

10a

Ongewijzigde
functie

krimp

Afspiegelen

Adviseur crisisbeheersing I

10A

Risico- en
Crisisbehe
crisisbeheersing ersing

10a

Ongewijzigde
functie

krimp

Afspiegelen

Adviseur crisisbeheersing I

10A

Risico- en
Crisisbehe
crisisbeheersing ersing

Planvormer Multi

9

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Adviseur crisisbeheersing II

10

Risico- en
Crisisbehe
crisisbeheersing ersing

Planvormer Multi

krimp

85

Operationele
Voorbereiding
Operationele
Voorbereiding

Vakbekwaam blijven

Oefencoördinator
decentraal

8

Vervallen

Vakbekwaam blijven

Oefencoördinator
decentraal

8

Vervallen

Operationele
Voorbereiding

Vakbekwaam blijven

Oefencoördinator
decentraal

8

Ongewijzigde
functie

Operationele
Voorbereiding

Vakbekwaam worden

Medewerker opleidingen

8

Vervallen

Operationele
Voorbereiding

Vakbekwaam worden

Oefencoördinator centraal
mono

8

Vervallen

Operationele
Voorbereiding

Vakbekwaam worden

Teamleider opleiden

11

sleutelfunctie
krimp

Operationele
Voorbereiding

Vakbekwaam worden

Medewerker opleidingen

8

Vervallen

Operationele
Voorbereiding

Vakbekwaam worden

Oefencoördinator centraal
mono

8

Vervallen

Operationele
Voorbereiding

Vakbekwaam worden

Oefencoördinator centraal
mono

9

Vervallen

Operationele
Voorbereiding

Vakbekwaam worden

Docent / onderwijskundige

9

Operationele
Voorbereiding

Vakbekwaam worden

Administratief medewerker

Functie
volgen

Content ontwikkelaar /
beheerder ELO

9

Brandweerzorg

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Docent / onderwijskundige

10

Brandweerzorg

6

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Administratief medewerker

6

Brandweerzorg

Vakbekwaa
mheid
Plannen en
Procedures
en
ontwikkelin
g

Functie
volgen

Trajectbegeleider

9

Brandweerzorg

Vakbekwaa
mheid

Functie
volgen

Specialist Omgevingsveiligheid/
Brand/Vergunningen

10

Risico- en
Risicoadvis
crisisbeheersing ering

Functie
volgen

Medewerker Objectpreparatie

7

Risico- en
Risicoadvis
crisisbeheersing ering

9

Risico- en
Brandveilig
crisisbeheersing heid

8

Risico- en
Brandveilig
crisisbeheersing heid

Operationele
Voorbereiding

Vakbekwaam worden

Trajectbegeleider

9

Ongewijzigde
functie

Risicobeheersing

Advies RB District 1

Specialist

10

Ongewijzigde
functie

Risicobeheersing

Advies RB District 1

Medewerker
objectpreparatie

7

Ongewijzigde
functie

Risicobeheersing

Advies RB District 1

Sr. Medewerker
brandpreventie

9

Ongewijzigde
functie

krimp

Afspiegelen

Sr. Medewerker
Planbeoordeling/
brandpreventie

Risicobeheersing

Advies RB District 1

Medewerker
brandpreventie

8

Ongewijzigde
functie

krimp,
bezetting past

Functie
volgen

Medewerker
Planbeoordeling/brandpreventie

krimp,
bezetting past

86

Vakbekwaa
mheid

krimp

Afspiegelen

9

Risico- en
Brandveilig
crisisbeheersing heid

Risicobeheersing

Advies RB District 1

Risicobeheersing

Advies RB District 1

Medewerker
objectpreparatie

7

Ongewijzigde
functie

krimp,
bezetting past

Functie
volgen

Medewerker Objectpreparatie

7

Risico- en
Risicoadvis
crisisbeheersing ering

Risicobeheersing

Advies RB District 1

Medewerker
brandpreventie

8

Ongewijzigde
functie

krimp,
bezetting past

Functie
volgen

Medewerker
Planbeoordeling/brandpreventie

8

Risico- en
Brandveilig
crisisbeheersing heid

Risicobeheersing

Advies RB District 1

Sr. Medewerker
brandpreventie

9

Ongewijzigde
functie

krimp

Afspiegelen

Sr. Medewerker
Planbeoordeling/
brandpreventie

9

Risico- en
Brandveilig
crisisbeheersing heid

Risicobeheersing

Advies RB District 1

Medewerker
objectpreparatie

7

Ongewijzigde
functie

krimp,
bezetting past

Functie
volgen

Medewerker Objectpreparatie

7

Risico- en
Risicoadvis
crisisbeheersing ering

Risicobeheersing

Advies RB District 1

Risicobeheersing

Advies RB District 1

Medewerker risicoanalyse.
/GIS
Teamleider adv. /
Sr.Specialist

Risicobeheersing

Advies RB District 2

Sr. Medewerker
brandpreventie

9

Ongewijzigde
functie

Afspiegelen

Sr. Medewerker
Planbeoordeling/
brandpreventie

9

Risico- en
Brandveilig
crisisbeheersing heid

Risicobeheersing

Advies RB District 2

Specialist

10

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Specialist Omgevingsveiligheid/
Brand/Vergunningen

10

Risico- en
Risicoadvis
crisisbeheersing ering

Risicobeheersing

Advies RB District 2

Specialist

10

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Specialist Omgevingsveiligheid/
Brand/Vergunningen

10

Risico- en
Risicoadvis
crisisbeheersing ering

Risicobeheersing

Advies RB District 2

Medewerker
objectpreparatie

7

Ongewijzigde
functie

krimp,
bezetting past

Functie
volgen

Medewerker Objectpreparatie

7

Risico- en
Risicoadvis
crisisbeheersing ering

Risicobeheersing

Advies RB District 2

Medewerker
objectpreparatie

7

Ongewijzigde
functie

krimp,
bezetting past

Functie
volgen

Medewerker Objectpreparatie

7

Risico- en
Risicoadvis
crisisbeheersing ering

Advies RB District 3

Sr. Medewerker
brandpreventie

9

Ongewijzigde
functie

Afspiegelen

Sr. Medewerker
Planbeoordeling/
brandpreventie

9

Risico- en
Brandveilig
crisisbeheersing heid

Risicobeheersing

Advies RB District 3

Sr. Medewerker
brandpreventie

9

Ongewijzigde
functie

krimp

Afspiegelen

Sr. Medewerker
Planbeoordeling/
brandpreventie

9

Risico- en
Brandveilig
crisisbeheersing heid

Risicobeheersing

Advies RB District 3

Medewerker
brandpreventie

8

Ongewijzigde
functie

krimp,
bezetting past

Functie
volgen

Medewerker
Planbeoordeling/brandpreventie

8

Risico- en
Brandveilig
crisisbeheersing heid

Risicobeheersing

9

Ongewijzigde
functie

Sr. Medewerker
Planbeoordeling/
brandpreventie

Sr. Medewerker
brandpreventie

9
10a

Vervallen functie
Vervallen
functie

krimp

krimp

87

Medewerker
brandpreventie

8

Ongewijzigde
functie

krimp,
bezetting past

Functie
volgen

Medewerker
Planbeoordeling/brandpreventie

8

Risico- en
Brandveilig
crisisbeheersing heid

8

Ongewijzigde
functie

krimp,
bezetting past

Functie
volgen

Medewerker
Planbeoordeling/brandpreventie

8

Risico- en
Brandveilig
crisisbeheersing heid

Ongewijzigde
functie

krimp,
bezetting past

Functie
volgen

Medewerker
Planbeoordeling/brandpreventie

8

Risico- en
Brandveilig
crisisbeheersing heid

8

Ongewijzigde
functie

krimp,
bezetting past

Functie
volgen

Medewerker
Planbeoordeling/brandpreventie

8

Risico- en
Brandveilig
crisisbeheersing heid

Advies RB District 4

Sr. Medewerker
brandpreventie

9

Ongewijzigde
functie

Afspiegelen

Sr. Medewerker
Planbeoordeling/
brandpreventie

9

Risico- en
Brandveilig
crisisbeheersing heid

Risicobeheersing

Advies RB District 4

Specialist

10

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Specialist Omgevingsveiligheid/
Brand/Vergunningen

10

Risico- en
Risicoadvis
crisisbeheersing ering

Risicobeheersing

Advies RB District 4

Medewerker
objectpreparatie

7

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Medewerker Objectpreparatie

7

Risico- en
Risicoadvis
crisisbeheersing ering

Risicobeheersing

Advies RB District 4

Specialist

10

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Specialist Omgevingsveiligheid/
Brand/Vergunningen

10

Risico- en
Risicoadvis
crisisbeheersing ering

Risicobeheersing

Advies RB District 4

8

Ongewijzigde
functie

krimp,
bezetting past

Functie
volgen

Medewerker
Planbeoordeling/brandpreventie

8

Risico- en
Brandveilig
crisisbeheersing heid

Risicobeheersing

krimp

Afspiegelen

Specialist
Omgevingsveiligheid/Advies

10A

Risico- en
Risicoadvis
crisisbeheersing ering

Functie
volgen

Specialist Omgevingsveiligheid
risicoprofielen

10A

Risico- en
Risicoduidi
crisisbeheersing ng

Afspiegelen

Specialist
Omgevingsveiligheid/Advies

10A

Risico- en
Risicoadvis
crisisbeheersing ering

Risicobeheersing

Advies RB District 3

Risicobeheersing

Advies RB District 3

Risicobeheersing

Advies RB District 3

Medewerker
brandpreventie
Teamleider adv. /
Sr.Specialist

Risicobeheersing

Advies RB District 4

Medewerker
brandpreventie

8

Risicobeheersing

Advies RB District 4

Medewerker
brandpreventie

Risicobeheersing

10a

Vervallen

Advies RB District 4

Medewerker
brandpreventie
Teamleider adv. /
Sr.Specialist

10a

Vervallen functie

Risicobeheersing

Directie en Staf RB

Sectordirecteur RB

15

vervallen functie

Risicobeheersing

Externe Veiligheid en
Milieu

Regionaal
Evenementencoordinator

SCHAAL
10

Vervallen functie

Risicobeheersing

Externe Veiligheid en
Milieu

Sr. Specialist

10a

Ongewijzigde
functie

Risicobeheersing

Externe Veiligheid en
Milieu

Sr. Specialist

10a

Ongewijzigde
functie

Risicobeheersing

Externe Veiligheid en
Milieu

Sr. Specialist

10a

Ongewijzigde
functie

krimp

krimp,
bezetting past

krimp
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Risicobeheersing

Externe Veiligheid en
Milieu

Sr. Specialist

10a

Ongewijzigde
functie

krimp

Afspiegelen

Specialist
Omgevingsveiligheid/Advies

10A

Risico- en
Risicoadvis
crisisbeheersing ering

Risicobeheersing

Externe Veiligheid en
Milieu

Sr. Specialist

10a

Ongewijzigde
functie

krimp

Afspiegelen

Specialist
Omgevingsveiligheid/Advies

10A

Risico- en
Risicoadvis
crisisbeheersing ering

Sr. Specialist
Coördinator RisicoAdvisering

10a

Functie
volgen

Specialist Omgevingsveiligheid
risicoprofielen

10A

Risico- en
Risicoduidi
crisisbeheersing ng

10

Ongewijzigde
functie
Vervallen
functie

Afdelingshoofd RB

11a

Vervallen functie
Risico- en
Risicoadvis
crisisbeheersing ering

Risicobeheersing

Externe Veiligheid en
Milieu
Externe Veiligheid en
Milieu
Hoofd en Staf RB
District 1

Risicobeheersing

Hoofd en Staf RB
District 2

Risicobeheersing
Risicobeheersing

Risicobeheersing

Hoofd en Staf RB
District 2
Hoofd en Staf RB
District 2
Hoofd en Staf RB
District 3

Risicobeheersing

Hoofd en Staf RB
District 3

Risicobeheersing
Risicobeheersing

Administratief medewerker

6

Ongewijzigde
functie

krimp

Afspiegelen

Administratief medewerker

6

Administratief medewerker
Afdelingshoofd RB, plv SD
RB

6

Ongewijzigde
functie

krimp

Afspiegelen

Administratief medewerker

Risico- en
Risicoadvis
6,00 crisisbeheersing ering

13

vervallen functie

Afdelingshoofd RB

11a

Vervallen functie

Administratief medewerker

6

Ongewijzigde
functie

krimp

Afspiegelen

Administratief medewerker

Risico- en
Risicoadvis
6,00 crisisbeheersing ering

Administratief medewerker

6

Ongewijzigde
functie

krimp

Afspiegelen

Administratief medewerker

Risico- en
Risicoadvis
6,00 crisisbeheersing ering

krimp

Afspiegelen

Administratief medewerker

Risico- en
Risicoadvis
6,00 crisisbeheersing ering

krimp

Afspiegelen

Administratief medewerker

Risico- en
Risicoadvis
6,00 crisisbeheersing ering

Risicobeheersing

Hoofd en Staf RB
District 3
Hoofd en Staf RB
District 4

Risicobeheersing

Hoofd en Staf RB
District 4

Administratief medewerker

6

Hoofd en Staf RB
District 4
Concernstaf

Administratief medewerker
adviseur communicatie

6

Risicobeheersing

Risicobeheersing

Afdelingshoofd RB

Communicatie

11a

Vervallen functie
Ongewijzigde
functie

10

Ongewijzigde
functie
Vervallen
functie

Risicobeheersing

Toezicht RB District 1

Project Medewerker

10

Vervallen functie

Risicobeheersing

Toezicht RB District 1

Medewerker toezicht

8

Ongewijzigde
functie

krimp

Afspiegelen

Medewerker Toezicht

8

Risico- en
Brandveilig
crisisbeheersing heid

Risicobeheersing

Toezicht RB District 1

Medewerker toezicht

8

Ongewijzigde
functie

krimp

Afspiegelen

Medewerker Toezicht

8

Risico- en
Brandveilig
crisisbeheersing heid

Risicobeheersing

Toezicht RB District 1

Medewerker toezicht

8

Ongewijzigde
functie

krimp

Afspiegelen

Medewerker Toezicht

8

Risico- en
Brandveilig
crisisbeheersing heid

Risicobeheersing

Toezicht RB District 1

Medewerker toezicht

8

Ongewijzigde
functie

krimp

Afspiegelen

Medewerker Toezicht

8

Risico- en
Brandveilig
crisisbeheersing heid

Risicobeheersing

Toezicht RB District 2

Sr. mdw / teaml. toezicht

10

Vervallen functie
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Risicobeheersing

Toezicht RB District 3

Sr. mdw / teaml. toezicht

10

Vervallen functie

Risicobeheersing

Toezicht RB District 3

Medewerker toezicht

8

Ongewijzigde
functie

krimp

Afspiegelen

Medewerker Toezicht

8

Risico- en
Brandveilig
crisisbeheersing heid

Risicobeheersing

Toezicht RB District 3

Medewerker toezicht

8

Ongewijzigde
functie

krimp

Afspiegelen

Medewerker Toezicht

8

Risico- en
Brandveilig
crisisbeheersing heid

Risicobeheersing

Toezicht RB District 3

Medewerker toezicht

8

Ongewijzigde
functie

krimp

Afspiegelen

Medewerker Toezicht

8

Risico- en
Brandveilig
crisisbeheersing heid

Risicobeheersing

Toezicht RB District 4

Sr. mdw / teaml. toezicht

10

Vervallen functie

Risicobeheersing

Toezicht RB District 4

Medewerker toezicht

8

Ongewijzigde
functie

krimp

Afspiegelen

Medewerker Toezicht

8

Risico- en
Brandveilig
crisisbeheersing heid

Risicobeheersing

Toezicht RB District 4

Medewerker toezicht

8

Ongewijzigde
functie

krimp

Afspiegelen

Medewerker Toezicht

8

Risico- en
Brandveilig
crisisbeheersing heid

Risicobeheersing

Toezicht RB District 4

Sr. Medewerker
brandpreventie

9

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Sr. Medewerker toezicht

9

Risico- en
Brandveilig
crisisbeheersing heid

Risicobeheersing

Toezicht RB District 4

Medewerker toezicht

8

8

Veiligheidsbureau

Beleidsmedewerker

11

Afspiegelen
Functie
volgen

Medewerker Toezicht

Veiligheidsbureau

Ongewijzigde
functie
Ongewijzigde
functie

Adviseur strategie en beleid

11

Risico- en
Brandveilig
crisisbeheersing heid
Strategie en
beleid

Veiligheidsbureau

Medewerker
Bestuursondersteuning

8

Ongewijzigde
functie

Functie
volgen

Medewerker
Bestuursondersteuning

8

Strategie en
beleid

Veiligheidsbureau

krimp

90

B.2

1. Samenvatting voorstel
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft in de vergadering van 16 maart
2017 besloten de regionaal commandant opdracht te geven om de voor- en nadelen van koop versus
huur van brandweerkazernes, vanuit brandweer- en gemeentelijk perspectief, te onderzoeken. Het
Algemeen Bestuur heeft in dezelfde vergadering de onderzoeksopdracht vastgesteld. VRHM heeft
Colliers International gevraagd VRHM en gemeenten te ondersteunen in het opstellen van een
beleidsnotitie die het vraagstuk ten aanzien van eigendom versus huur inzichtelijk moet maken en op
basis hiervan een gezamenlijk advies te formuleren. Colliers International heeft in 2015 de VRHM ook
ondersteunt bij het opstellen van een (concept) lange termijn huisvestingsvisie.
In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 8 juni 2017 is er door het Bestuur op aangedrongen
om op basis van een beleidsnotitie eerst een meningvormende discussie te voeren over de
bestuurlijke richting ten aanzien van het vraagstuk van Koop versus Huur van brandweerkazernes.
Tevens is verzocht de beslisnotitie Koop en realisatie renovatie en uitbreiding kazerne Leimuiden
hierop aan te passen.
Ter voorbereiding zijn verdiepingssessies / workshops met genodigden uit de gemeenten Alphen aan
den Rijn, Kaag en Braassem en Krimpenerwaard georganiseerd. Gemeenten waarmee VRHM
momenteel een bouwontwikkeling is gestart (Kaag en Braassem, beoogde ontwikkeling door VRHM
en Krimpenerwaard, ontwikkeling door gemeente) en met de gemeente (Alphen) waarmee een
uitvoerige discussie betreffende demarcatie verhuurder-huurder is gevoerd. Daarnaast is op 11
oktober 2017 een regio-bijeenkomst georganiseerd voor collega’s die zich binnen gemeenten bezig
houden met het vastgoedbeheer, MOV’ers en de accounthouders VRHM binnen Financiën.
Bevindingen van deze bijeenkomst zijn verwerkt in de voorliggende notitie.
Conform het advies in de beleidsnotitie heeft het Dagelijks Bestuur in de vergadering van 16
november 2017 als bestuurlijke richting ten aanzien van het vraagstuk van Koop versus Huur van
brandweerkazernes besloten dat, gezien het specifieke van het vastgoed, de situering en aansturing
van het vastgoed binnen een groot aantal gemeenten, het wenselijk is om te komen tot één regionale
integrale verantwoordelijkheid voor het vastgoed van de Veiligheidsregio. Deze integrale
verantwoordelijkheid kan gerealiseerd worden zowel in een huur als in een eigendom situatie. De
integrale vastgoed verantwoordelijkheid bij eigendom wordt verkregen door overdracht van vastgoed
van gemeenten naar de VRHM. Deze kan ook gerealiseerd worden met het handhaven van
eigendom bij de gemeente waarin de integrale property en facilitaire verantwoordelijkheid overgaat
naar de VRHM. Dit kan in een zogenaamde triple net overeenkomst, dit is een overeenkomst waarin
huurder alle eigenaarslasten en verplichtingen op zich neemt in ruil voor lagere huursom, of een
variant daarop waarbij de verhuurder de ruimte in casco staat aan de VRHM verhuurt.
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3. Besluit
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden besluit:
1. om het principe van alleen huur van brandweerkazernes, besluit tot regionalisering in 2009, wordt
losgelaten (en werd ook al in de praktijk niet meer zo strak gehanteerd, er is – gemotiveerd afgeweken bij de besluitvorming over nieuwbouw Leiden Noord, Bodegraven en Nieuwerburg);
2. dat op basis van lokale omstandigheden zowel koop als huur van brandweerkazernes een
oplossing kan zijn voor de behoeften van de brandweer en de gemeente;
3. op basis hiervan gekozen kan worden voor het opstellen van een koopovereenkomst of een
huurovereenkomst op basis van casco-huur;
4. bij gedeeld gebruik van kazernes (door de gemeente of derden), waardoor casco-huur niet
mogelijk is, de huidige huurovereenkomsten worden gecontinueerd.
5. de regionaal commandant de opdracht te geven om op basis van de bestuurlijke richting
betreffende Koop versus Huur van brandweerkazernes met gemeenten in overleg te treden om te
komen tot koop of casco-huur van de brandweerkazernes. Hierin wordt ook nadere
besluitvorming over brandweerkazernes met een terugkoopdatum in 2018 (en verder)
meegenomen.

4. Toelichting op het besluit
In de bestuurlijk vastgestelde uitgangspunten omtrent regionalisering van de Brandweer Hollands
Midden (BHM) is bepaald dat de brandweerkazernes in de regio Hollands Midden in beginsel worden
verhuurd door de gemeenten aan de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM).
In de vergadering van 22 november 2010 heeft het Dagelijks Bestuur echter besloten in te stemmen
met de koop van brandweerkazernes door VRHM van gemeenten in plaats van huur, voor zover
betreffende brandweerkazernes vielen binnen de Btw-herzieningstermijn, dit met een
terugkoopverplichting voor gemeenten.
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 juni 2016 heeft het Bestuur aan de Regionaal
Commandant opdracht gegeven om de voor- en nadelen van koop en huur, vanuit brandweer- en
gemeentelijk perspectief, te onderzoeken. Dit vanuit de gedachtegang dat, naast mensen en
middelen als brandweervoertuigen, ook het vastgoed voor de brandweerhuisvesting een middel is dat
BHM zelf zo efficiënt en effectief mogelijk moet inzetten voor het uitoefenen van de taken in het kader
van brandweerzorg. Ook zou dit de bestuurlijke besluitvormingsprocessen rondom nieuw- en
verbouw, afstoten en herhuisvesting van kazernes kunnen vergemakkelijken. In deze vergadering
heeft het AB tevens besloten tot het door BHM zelf realiseren van een nieuwe brandweerkazerne
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Bodegraven en verbouwing/uitbreiding van de bestaande brandweerkazerne Nieuwerbrug, beide
door het verkrijgen in eigendom door VRHM.
AB Rapportage regionalisering (ABVR09.0129 BG.1):
 alle kazernes worden in beginsel van de eigenaar gehuurd. Ook hier zijn de eisen en
voorwaarden aan gesteld:
- uitgangspunt: flexibiliteit;
- nieuwe organisatie huurt kazernes voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld 5 jaren);
- mogelijkheid bestaat dat de nieuwe organisatie zelf bouwt bij noodzakelijke vervanging van
een kazerne;
- als de nieuwe organisatie kazernes verwerft/bouwt dan slechts uitsluitend op locaties die als
strategisch zijn aan te merken op grond van een nog vast te stellen operationeel
dekkingsplan;
- huur wordt bepaald op basis van een kostendekkende vergoeding. Belangrijk is op te merken
dat bij de m2-prijs voor wat betreft de grondwaarde wordt uitgegaan van de bestemming van
een brandweerkazerne: zijnde een openbare functie.
 de kazernes/posten worden in beginsel gehuurd, in het over te hevelen budget is een huurbedrag
begrepen;
In de vergadering van 22 november 2010 heeft het Dagelijks Bestuur besloten in te stemmen met de
koop van brandweerkazernes door VRHM van gemeenten in plaats van huur, voor die
brandweerkazernes die vielen binnen de Btw-herzieningstermijn. Ten aanzien van kazernes die
binnen de herzieningsperiode (een onroerende zaak wordt voor de heffing van Btw tien jaar gevolgd)
vielen, moet bij verhuur de gecompenseerde Btw naar rato van de nog te verstrijken jaren van de
herzieningstermijn door de leverende gemeente worden herzien.
Besloten werd ook in de koopovereenkomst een terugkoopverplichting op te nemen die inhoudt dat
de gemeenten de kazernes terugkopen wanneer de herzieningstermijn is verstreken
Conform het besluit zijn de volgende brandweerkazernes door de VRHM gekocht die binnen de
herzieningsperiode compensabele Btw vielen (en nog vallen):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Gemeente
Teylingen
Zuidplas
Krimpenerwaard
Kaag en Braassem
Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn
Krimpenerwaard
Krimpenerwaard
Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn
Krimpenerwaard

Kazerne
Warmond
Zevenhuizen
Bergambacht
Rijpwetering
Benthuizen
Koudekerk
Krimpen aan den Lek
Haastrecht
Aarlanderveen
Hazerswoude
Lekkerkerk

Terugkoopdatum
april 2014 (geëffectueerd)
augustus 2018
september 2018
juli 2019
juli 2019
juli 2019
augustus 2020
augustus 2020
oktober 2020
januari 2024
januari 2024

In de besluitvorming tijdens de AB vergadering van 30 juni 2016 over de nieuwbouw van de kazerne
Bodegraven en verbouw van de kazerne Nieuwerbrug (waarbij het Bestuur heeft besloten tot het
verwerven van grond in eigendom en het door BHM zelf realiseren van een nieuwe
brandweerkazerne Bodegraven en het verwerven van grond en bestaande brandweerkazerne
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Nieuwerbrug in eigendom en door BHM zelf realiseren van een verbouwing/uitbreiding van deze
brandweerkazerne) heeft het Bestuur aan de Regionaal Commandant opdracht te geven om de vooren nadelen van koop en huur, vanuit brandweer- en gemeentelijk perspectief, te onderzoeken.
Voor de projectopdracht wordt kortheidshalve verwezen naar (onderstaande) bijlage.
Notitie Huur versus eigendom VRHM, november 2017 (bijlage)
Bij de start van de Veiligheidsregio Hollands Midden is besloten om alle panden te huren van de
gemeenten. Momenteel bestaat de portefeuille van de veiligheidsregio uit een mix van huur en
eigendom. Huren is wel de dominante vorm maar het heldere uitgangspunt van huren van vastgoed
door de VRHM is diffuus geworden. Actuele casussen plus de opbouw van de vastgoed portefeuille in
huur en eigendom hebben tot de vraag geleidt om de verschillende opties van huur of eigendom voor
de VRHM inzichtelijk te maken. In de notitie worden deze uiteengezet en worden de voor- en nadelen
voor zowel gemeente als veiligheidsregio beschreven.
In haar lange termijn huisvestingstrategie heeft de VRHM de ambitie verwoord om het verfijnde
netwerk van kazernes in stand te houden. Het fijnmazige netwerk biedt ten eerste flexibiliteit om
vanuit verschillende kazernes gebieden te bedienen en ten tweede biedt de lokale aanwezigheid
meer garantie de binding met de vrijwilligers te behouden. De toekomst vraagt om blijvend te
investeren in dit netwerk. Binnen deze strategische context dient de huur versus eigendom
overweging te worden beantwoord. De overweging huur versus eigendom heeft twee doelen:
1. De oplossing moet slagkracht / flexibiliteit veiligheidsbeleid voor de toekomst vergroten; en
2. De oplossing moet helderheid creëren ten aanzien van vastgoed beleid: of omslag naar
eigendom of keuze voor handhaven huidige beleidskeuze voor huur.
Belangrijkste randvoorwaarde is dat de gekozen oplossing niet mag leiden tot hogere
huisvestingslasten voor de VRHM maar tegelijkertijd moet ook de financiële impact voor de
gemeenten in de basis ongewijzigd blijven. Er zal dus naar een evenwichtig financieel model gezocht
moeten worden zodra een richting is bepaald.
Overwegingen huur versus eigendom
Gezien het specifieke vastgoed, de situering en aansturing van het vastgoed binnen een groot aantal
gemeenten is het wenselijk te komen tot één regionale integrale verantwoordelijkheid voor het
vastgoed van de Veiligheidsregio. Deze integrale verantwoordelijkheid kan gerealiseerd worden
zowel in een huur als in een eigendom situatie. De regionale vastgoed verantwoordelijkheid is
passend bij de regionale taakstelling van de VRHM en levert de meeste slagkracht op om zowel de
taakstelling als de bedrijfsvoering doelstellingen te behalen. Vanuit het perspectief van de taak
uitvoering en bedrijfsvoering is het creëren van een integrale vastgoed verantwoordelijkheid voor de
veiligheidsregio wenselijk. De integrale vastgoed verantwoordelijkheid bij eigendom wordt verkregen
door overdracht van vastgoed van gemeenten naar de VRHM. Deze kan ook gerealiseerd worden
met het handhaven van eigendom bij de gemeente waarin de integrale property en facilitaire
verantwoordelijkheid overgaat naar de VRHM. Dit kan in een zogenaamde triple net overeenkomst,
dit is een overeenkomst waarin huurder alle eigenaarslasten en verplichtingen op zich neemt in ruil
voor lagere huursom, of een variant daarop waarbij de verhuurder de ruimte in casco staat aan de
VRHM verhuurt.
Er is geen eenduidige keuze voor huur of eigendom als landelijke beeld van Veiligheidsregio’s.
Regio’s kennen een andere historie en andere opbouw beroepskrachten en vrijwilligers en andere
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samenstelling van de vastgoed portefeuille. Deze diversiteit leidt tot een gemengd beeld van keuzes
voor eigendom of huur.
Waardering
Voor het waarderingsvraagstuk gelden er in het kader van deze notitie feitelijk twee basis
keuzemogelijkheden te weten koop of huur:
Voor koop zijn er voor de waardebepaling van het vastgoed drie benaderingen algemeen
geaccepteerd te weten:
 de comparatieve benadering. In deze benadering wordt de waarde getaxeerd op basis van
referentietransacties.
 de inkomstenbenadering. In deze benadering wordt de waarde gebaseerd op de toekomstige
inkomsten.
 de kostenbenadering. In deze benadering wordt de waarde van het getaxeerde gebaseerd op de
kosten om het getaxeerde te (her)bouwen.
Uitgaande van een kosten neutrale overdracht ligt het voor de hand om te kiezen voor een
waardering op basis van bedrijfswaarde en niet voor het waarderen op de boekwaarde.
De boekwaarde is een begrip dat nadrukkelijk gerelateerd is aan financiële verslaglegging en niet
volgt uit de taxatiepraktijk (en regelgeving).
Voor de bepaling van de huur geldt dat de contractvorm mede bepalend is voor de totale
huurverplichting. Ingeval van casco-huur en/of ‘triple net huur zal sprake zijn van een lage(re) huur
maar hoge(re) exploitatielasten. Voor de basis huurverplichting ligt het voor de hand, mede ook
rekening houdend met het uitgangspunt dat de gemeente en de BHM geen winstoogmerk hebben, de
huurwaarde te benaderen vanuit de definitie van een kostprijs dekkende huur.
Voor beide opties geldt dat naast de objectieve benadering van het vraagstuk ook concreet moet
worden gekeken naar de feitelijke impact. Gezien het doel van deze notitie is dit nog niet inzichtelijk
gemaakt. In het vervolgtraject kan mogelijk gekozen worden voor een meer hybride benadering
waarbij zelfs boekwaarde of de woz waarde als input zou kunnen gelden. Daarbij kan van mogelijke
invloed zijn het al dan niet bestaande vastgoedbeleid van de afzonderlijke gemeente.
Conclusie van het Ambtelijk Governance Team VRHM (bijlage)
De conclusie van het AGT is dat de nu voorliggende notitie niet voldoende is ter onderbouwing
van de voorgestelde besluiten. Kort samengevat ontbreekt in de nu voorliggende notitie aan een
duidelijke visie op huisvesting bij de VRHM. Daarnaast ontbreken er duidelijke kaders, waaraan
de voorgestane oplossing kan worden getoetst. Ook ontbreekt het aan een heldere analyse van
de vastgoedportefeuille en de problemen waar de VRHM op dit gebied mee te maken heeft.
Het gemeentelijk perspectief zoals genoemd in de opdracht treft het AGT slechts in beperkte mate
aan in de nu voorliggende notitie. Het vraagstuk om te kiezen voor eigendom of verhuur komt dan
ook te vroeg en zou dan ook niet op 16 november door het bestuur van de VRHM kunnen worden
genomen.
Reactie VRHM op conclusie van het AGT
De constateringen die het AGT doet ten aanzien van ontbreken van visie, toetsingskaders en analyse
van de vastgoed portefeuille zijn grotendeels juist. De notitie is niet robuust genoeg voor
besluitvorming ten aanzien van huur of eigendom, ook dat is juist, maar dat is ook niet meer het doel
van deze notitie.
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In de verdiepingssessies / workshops is ervoor gekozen om, op verzoek van het Dagelijks Bestuur in
de vergadering van 8 juni 2017 (agendapunt Koop en realisatie renovatie en uitbreiding kazerne
Leimuiden) eerst te komen tot een beleidsmatige start notitie, die zich richt op het inventariseren van
de belangen van gemeenten en veiligheidsregio zonder een standpunt in te nemen en zonder (alvast)
verzeilt te raken in de financiële consequenties. Doel van de notitie is het Bestuur een principieel
standpunt in te laten nemen en vanuit deze principiële opvatting de uitwerking in te richten. Daarna
kan worden gewerkt aan hoe het principiële standpunt naar de praktijk toe kan worden vertaald naar
een oplossing die (financieel) acceptabel en (politiek) haalbaar is.
Het AGT heeft de notitie beoordeeld met het originele vertrekpunt om te komen tot besluitvorming. Dit
vertrekpunt is echter verlaten voor een notitie die gericht is op het inventariseren van de politieke wil
en niet gericht op het innemen van een standpunt ter besluitvorming. Het is wenselijk de notitie vanuit
deze bril te bekijken. De wensen van het AGT kunnen worden ingevuld, alleen moet eerst de
gekozen route naar elkaar worden bevestigd.

5. Kader
N.v.t.

6. Consequenties
Vanuit brandweer- en gemeentelijk perspectief nader te onderzoeken.

7. Aandachtspunten / risico’s



Aandachtpunt is om de voor- en nadelen van koop en huur, zowel vanuit brandweer- en
gemeentelijk perspectief, objectief te onderzoeken.
Risico’s vanuit brandweer- en gemeentelijk perspectief dienen in het onderzoek te worden
geïnventariseerd (met eventuele voorstellen voor beheersingsmaatregelen).

8. Implementatie en communicatie
Vanuit het project zal de communicatie worden verzorgd naar de gemeentelijke organisaties.

9. Bijlage




Bijlage 1: Projectopdracht Onderzoek voor- en nadelen koop versus huur van brandweerkazernes
Bijlage 2: Notitie Huur versus eigendom VRHM, november 2017
Bijlage 3: Advies AGT VRHM, 18 oktober 2017

10. Historie besluitvorming










DB 16 november 2017, Realisatie renovatie en uitbreiding kazerne Leimuiden
DB 16 november 2017, Notitie Koop versus Huur van brandweerkazernes
DB 8 juni 2017, aanhouden besluit verwerven van grond en bestaande brandweerkazerne
Leimuiden en door BHM zelf realiseren van een renovatie en uitbreiding van deze
brandweerkazerne;
AB 16 maart 2017, instemming met projectopdracht.
DB 9 februari 2017, instemming met projectopdracht.
AB 30 juni 2016, nieuwbouw door BHM van de kazerne Bodegraven en verbouw van de kazerne
Nieuwerbrug.
AB 13 november 2014, nieuwbouw brandweerkazerne Leiden Noord (appartementsrecht)
DB 22 november 2010, besluit tot koop van brandweerkazernes die vallen binnen de Btwherzieningstermijn.
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AB 29 januari 2009, besluit tot regionalisering.
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BIJLAGE 1:
Projectopdracht ´ Onderzoek voor- en nadelen koop versus huur van brandweerkazernes´.

Projectopdracht
Naam project

Onderzoek voor- en nadelen koop versus huur van brandweerkazernes

Projectopdracht

1. Onderzoek, in samenspraak met de brandweer- en (bestuurlijke en
ambtelijke) gemeentelijke organisaties in Hollands Midden, de voor- en
nadelen van koop versus huur van brandweerkazernes, zowel vanuit
brandweer als wel gemeentelijke perspectief.
2. Breng de consequenties en risico’s in kaart, vanuit brandweer- en
gemeentelijk perspectief.
3. Onderzoek dit vanuit de volgende thema’s:
3.1. Beheer(sorganisatie, formatieve bezetting deskundige capaciteit)
- bouwkundig
- administratief / financieel
- juridisch
- ondersteunende automatisering (incl. applicatiebeheer)
3.2. Begroting
- eigenaarslasten in gemeentelijke begroting
- omvang voorziening groot onderhoud
- gebruikerslasten in brandweerbegroting
- lopende investeringen
- omvang van het benodigd huisvestingsbudget om de brandweertaak
in continuïteit uit te kunnen voeren (begrote kapitaallasten moeten
voldoende zijn om ook vervangingsinvesteringen – incl. Btw – te
kunnen dragen)
- eventuele consequenties voor de bestuurlijk afgesproken routekaartCebeon
3.3. Waardebepaling kazernes
- boekwaarde
- marktwaarde (WOZ-waarde / taxatiewaarde)
3.4. Onderhoudsstaat van de brandweerkazernes
- beleidsmatige verschillen in uitgangspunten bij het onderhoud van
vastgoed bij deelnemende gemeenten
- mate van achterstallig onderhoud
3.5. Gemeentelijke ruimtelijke aspecten
- overdracht van grond
- kazerne als onderdeel van multifunctionele locaties
(kazerne/gemeentewerf)
- onderdeel van herontwikkeling binnen een gemeente
3.6. Draagvlak voor overdracht bij gemeenten (en voorwaarden waaronder)
(is een eenduidige lijn mogelijk voor wat betreft al dan overdracht
brandweerkazernes aan BHM)
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3.7. Draagvlak voor overdracht door BHM (en voorwaarden waaronder)
- operationele posities huidige brandweerkazernes t.o.v. dekkingsplan
en zienswijze van de brandweer hierop
3.8. Risico’s, o.a.:
exploitatierisico’s
waardevermindering
rente risico’s
complexiteit
flexibiliteit
Bestuurlijk
opdrachtgever

G. Goedhart, Portefeuillehouder Middelen DB VRHM

Projectleider

Voorkeur gaat uit naar een gemeentelijke ambtenaar werkzaam in het facilitaire
en/of vastgoed domein. Uren van de projectleider- en medewerkers worden
verondersteld om niet ter beschikking van het onderzoek te worden gesteld.

Fasering / planning

Onderzoeksresultaten in Q3 van 2017 aan te bieden aan het Dagelijks Bestuur
van de VRHM.
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Context & Inleiding
In de VRHM bereiden politie, brandweer, GHOR en gemeenten zich samen met partners voor op
risico's, rampen en crises. Dit doen zij bijvoorbeeld door in een vroeg stadium mee te denken bij de
aanleg van wegen en woonwijken. Door het opstellen van plannen om incidenten te bestrijden.
Afspraken te maken met partners, zoals de waterschappen, drinkwaterbedrijven, defensie en
reddingsbrigades. Functionarissen op te leiden, te trainen en te oefenen, zodat zij voorbereid zijn op
hun taak.
Bij de start van de Veiligheidsregio Hollands Midden (hierna ‘VRHM’) is besloten om alle panden te
huren van de gemeenten. Dit was ingegeven doordat de gemeenten sterk verbonden waren bij ‘hun’
brandweer en het overdragen van de panden als te grote stap werd gezien. Bovendien had een
aantal gemeenten duidelijke herontwikkelingsplannen met een aantal panden en wilden zij hier
directe invloed op houden.
Momenteel is het vertrouwen in een regionale brandweer gesterkt en is er een aantal casussen
waarbij de heroverweging van huren actueel is geworden. Zo heeft een gemeente geen geld
beschikbaar voor het noodzakelijk onderhoud en aanpassen van de functionaliteit van de
brandweerpanden aan de BHM-normen. Hierdoor ontstaat de merkwaardige situatie dat hoewel de
veiligheidsregio verantwoordelijk is voor haar eigen taken gehinderd wordt in de uitvoering doordat de
gemeente niet kan investeren en/of andere prioriteiten stelt. Momenteel bestaat de portefeuille van de
veiligheidsregio uit een mix van huur en eigendom. Huren is wel de dominante vorm maar het heldere
uitgangspunt van huren van vastgoed door de VRHM is diffuus geworden.
De brandweerkorpsen in Holland-Midden zijn geregionaliseerd tot één nieuwe organisatie: De
Brandweer Hollands Midden (hierna ‘BHM’). Het werkgebied bestrijkt het noordelijk deel van de
provincie Zuid-Holland (circa 769.000 inwoners) en heeft verspreid over negentien gemeenten 49
brandweerkazernes in gebruik.
Het vastgoed waarin deze kazernes is gevestigd wordt voor circa 70% van de portefeuille gehuurd
van de respectievelijke gemeenten. Daarbij treden op dit moment negentien gemeenten op als
‘huisbaas’ van de VRHM. Op dit moment is de eigendomssituatie grofweg verdeeld in drie
categorieën:
Gemeente
VRHM
Derden

34
10
5

(70% eigendom)
(20% eigendom
(10% eigendom)

Voor een volledig overzicht per gemeente verwijzen wij naar de bijlage.
De actuele vastgoedvraagstukken tussen de VRHM en de gemeenten plus de diffuse opbouw van de
vastgoed portefeuille in huur en eigendom hebben tot de vraag geleidt om de opties ten aanzien van
huur of eigendom voor de VRHM inzichtelijk te maken. Deze notitie kent eerst een weergave van de
te maken beleidsafweging zowel vanuit het perspectief van de VRHM als vanuit de rol van de
gemeente. Vervolgens wordt ingegaan op de voor- en nadelen van koop versus huur. Daarna
omschrijven wij de impact van de keus koop of huur. Voorts wordt aangegeven wat de ervaringen van
andere veiligheidsregio’s zijn om tenslotte af te sluiten met welke waardering systematiek ingeval van
koop of huur gevolgd kan worden.
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Deze notitie gaat niet in op de vraag in hoeverre het huidig aantal kazernes wel of niet voldoende is
om aan de gestelde eisen te voldoen. Reductie of uitbreiding van het aantal is een zaak van de
VRHM. Uiteindelijk kan alleen de VRHM bepalen wat het aantal en de situering van de locaties moet
zijn om aan haar kerntaak te kunnen voldoen. Wel kan deze onderzoeksvraag, met input van de
BHM, mee worden genomen in de door ons aanbevolen portefeuille analyse. Op verzoek kan dit in
een vervolgtraject, voor de feitelijke overdracht, worden meegenomen. Deze notitie gaat wel in op het
strategische kernvraagstuk in hoeverre het huidige uitgangspunt van de VRHM als huurder van de
gemeenten passend is in deze tijd of dat een eigendom overdracht naar eigendom bij de VRHM meer
passend is. Het doel van deze notitie is om de voor- en nadelen van de huidige situatie inzichtelijk te
maken en de mogelijke beleidsmatige consequenties van de keus tussen koop of huur. Deze notitie
neemt geen standpunt in en is derhalve beleidsvormend in plaats van besluitvormend.
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Management Samenvatting
Bij de start van de Veiligheidsregio Hollands Midden (hierna ‘VRHM’) is besloten om alle panden te
huren van de gemeenten. Momenteel bestaat de portefeuille van de veiligheidsregio uit een mix van
huur en eigendom. Huren is wel de dominante vorm maar het heldere uitgangspunt van huren van
vastgoed door de VRHM is diffuus geworden. Actuele casussen plus de opbouw van de vastgoed
portefeuille in huur en eigendom hebben tot de vraag geleidt om de verschillende opties van huur of
eigendom voor de VRHM inzichtelijk te maken. In deze notitie worden deze uiteengezet en worden de
voor- en nadelen voor zowel gemeente als veiligheidsregio beschreven. Doel van deze notitie is
inventariseren van de voorkeurspositie van de gemeenten ten aanzien van huur versus eigendom, de
notitie heeft niet als doel om direct te komen tot besluitvorming.
In haar lange termijn huisvestingstrategie heeft de VRHM de ambitie verwoord om het verfijnde
netwerk van kazernes in stand te houden. Het fijnmazige netwerk biedt ten eerste flexibiliteit om
vanuit verschillende kazernes gebieden te bedienen en ten tweede biedt de lokale aanwezigheid
meer garantie de binding met de vrijwilligers te behouden. De toekomst vraagt om blijvend te
investeren in dit netwerk. Binnen deze strategische context dient de huur versus eigendom
overweging te worden beantwoord. De overweging huur versus eigendom heeft twee doelen:
1.
2.

De oplossing moet slagkracht / flexibiliteit veiligheidsbeleid voor de toekomst vergroten; en
De oplossing moet helderheid creëren ten aanzien van vastgoed beleid: of omslag naar
eigendom of keuze voor handhaven huidige beleidskeuze voor huur.

Belangrijkste randvoorwaarde is dat de gekozen oplossing niet mag leiden tot hogere
huisvestingslasten voor de VRHM maar tegelijkertijd moet ook de financiële impact voor de
gemeenten in de basis ongewijzigd blijven. Er zal dus naar een evenwichtig financieel model gezocht
moeten worden zodra een richting is bepaald.

Overwegingen huur versus eigendom
Gezien het specifieke vastgoed, de situering en aansturing van het vastgoed binnen een groot aantal
gemeente is het wenselijk te komen tot één regionale integrale verantwoordelijkheid voor het
vastgoed van de Veiligheidsregio. Deze integrale verantwoordelijkheid kan gerealiseerd worden
zowel in een huur als in een eigendom situatie. De regionale vastgoed verantwoordelijkheid is
passend bij de regionale taakstelling van de VRHM en levert de meeste slagkracht op om zowel de
taakstelling als de bedrijfsvoering doelstellingen te behalen. Vanuit het perspectief van de taak
uitvoering en bedrijfsvoering is het creëren van een integrale vastgoed verantwoordelijkheid voor de
veiligheidsregio wenselijk. De integrale vastgoed verantwoordelijkheid bij eigendom wordt verkregen
door overdracht van vastgoed van gemeenten naar de VRHM. Deze kan ook gerealiseerd worden
met het handhaven van eigendom bij de gemeente waarin de integrale property en facilitaire
verantwoordelijkheid overgaat naar de VRHM. Dit kan in een zogenaamde triple net overeenkomst,
dit is een overeenkomst waarin huurder alle eigenaarslasten en verplichtingen op zich neemt in ruil
voor lagere huursom, of een variant daarop waarbij de verhuurder de ruimte in casco staat aan de
VRHM verhuurt.
Er is geen eenduidige keuze voor huur of eigendom als landelijke beeld van Veiligheidsregio’s.
Regio’s kennen een andere historie en andere opbouw beroepskrachten en vrijwilligers en andere
samenstelling van de vastgoed portefeuille. Deze diversiteit leidt tot een gemengd beeld van keuzes
voor eigendom of huur.
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Waardering
Voor het waarderingsvraagstuk gelden er in het kader van deze notitie feitelijk twee basis
keuzemogelijkheden te weten koop of huur:
Voor koop zijn er voor de waardebepaling van het vastgoed drie benaderingen algemeen
geaccepteerd te weten:
 de comparatieve benadering. In deze benadering wordt de waarde getaxeerd op basis van
referentietransacties.
 de inkomstenbenadering. In deze benadering wordt de waarde gebaseerd op de toekomstige
inkomsten.
 de kostenbenadering. In deze benadering wordt de waarde van het getaxeerde gebaseerd op de
kosten om het getaxeerde te (her)bouwen.
Uitgaande van een kosten neutrale overdracht ligt het voor de hand om te kiezen voor een
waardering op basis van bedrijfswaarde en niet voor het waarderen op de boekwaarde.
De boekwaarde is een begrip dat nadrukkelijk gerelateerd is aan financiële verslaglegging en niet
volgt uit de taxatiepraktijk (en regelgeving).
Voor de bepaling van de huur geldt dat de contractvorm mede bepalend is voor de totale
huurverplichting. Ingeval van casco-huur en/of ‘triple net huur zal sprake zijn van een lage(re) huur
maar hoge(re) exploitatielasten. Voor de basis huurverplichting ligt het voor de hand, mede ook
rekening houdend met het uitgangspunt dat de gemeente en de BHM geen winstoogmerk hebben, de
huurwaarde te benaderen vanuit de definitie van een kostprijs dekkende huur.
Voor beide opties geldt dat naast de objectieve benadering van het vraagstuk ook concreet moet
worden gekeken naar de feitelijke impact. Gezien het doel van deze notitie is dit nog niet inzichtelijk
gemaakt. In het vervolgtraject kan mogelijk gekozen worden voor een meer hybride benadering
waarbij zelfs boekwaarde of de woz waarde als input zou kunnen gelden. Daarbij kan van mogelijke
invloed zijn het al dan niet bestaande vastgoedbeleid van de afzonderlijke gemeente.
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1 Doel heroverweging huur versus eigendom
In haar lange termijn huisvestingstrategie heeft de VRHM de ambitie verwoord om het verfijnde
netwerk van kazernes in stand te houden.
De VRHM wordt gekenmerkt door een groot gebied met grotere reisafstanden van noord naar zuid en
west naar oost. VRHM is een vrijwilligersregio en wordt gekenmerkt door een fijnmazige opzet van
haar kazernes. De VRHM stuurt actief op het op peil houden van haar dag bezetting door actief
vrijwilligersbeleid voor behoud van betrokkenheid, ICT instrumenten voor directe communicatie,
huisvesting fijnmazigheid voor overname van elkaars paraatheid en slimme planningsoplossingen.
Het fijnmazige netwerk biedt ten eerste flexibiliteit om vanuit verschillende kazernes gebieden te
bedienen en ten tweede biedt de fijnmazigheid de lokale aanwezigheid noodzakelijk om de binding
met de vrijwilligers te garanderen. De toekomst vraagt om blijvend te investeren in de fijnmazigheid
van de kazernes. Minder investeren of minder fijnmazig netwerk creëert meer afstand met minder
vrijwilligers als gevolg. De toekomst vraagt ook om flexibel in te spelen om de groei en krimp in de
beschikbaarheid van vrijwilligers te borgen. Dit vraagt om meer mobiele en tijdelijke
huisvestingsoplossingen die kortere afschrijvingstermijnen hebben dan traditionele kazernes. Geen
afschrijvingsperiodes van 40 jaar maar eerder tussen de 10 en 15 jaar.
Binnen deze strategische context dient de huur versus eigendom overweging te worden beantwoord.
De overweging huur versus eigendom heeft twee doelen:
1.
De oplossing moet slagkracht / flexibiliteit veiligheidsbeleid voor de toekomst vergroten; en
2.
De oplossing moet helderheid creëren ten aanzien van vastgoed beleid: of omslag naar
eigendom of keuze voor handhaven huidige beleidskeuze voor huur.
Belangrijkste randvoorwaarde is dat de gekozen oplossing niet mag leiden tot hogere
huisvestingslasten voor de VRHM. Deze randvoorwaarde heeft natuurlijk impact op de vraag hoe om
te gaan met de waardering van het vastgoed en de huidige en toekomstige (exploitatie) lasten, de
eventuele fiscale aspecten en de financiering daarvan. De huidige begrotingsimpact, zowel vanuit de
gemeente als de VRHM is voor de uitkomst van deze transitie het uitgangspunt dan wel het maximum
budget.
Bij de waardering bestaat de kans dat, afhankelijk van de waarde systematiek die gevolgd wordt, er in
sommige gemeenten sprake is van een (boek) verlies of – winst. Door de waardering voor alle
kazernes binnen de gehele veiligheidsregio eenduidig vast te stellen kan ook worden vastgesteld
waar verschillen ontstaan. Vanuit de gedachte van een collectief kan dan, op basis van een vooraf
bepaalde verrekening, een systeem van vereffening gehanteerd worden. De lasten (of lusten) worden
dan binnen het collectief gedragen. Dit kan alleen als een integrale overdracht naar de VRHM
plaatsvindt. Indien elke afzonderlijke gemeente dit op zich zelf staand zou doen dan kan een dergelijk
verrekening mechanisme niet worden toegepast. De kans van een onevenredig hoog
boekverlies/winst treft dan die specifieke gemeente.
Inzake het eerste doel kan worden gesteld dat een eventuele beperking in de slagkracht/flexibiliteit
vooral zich richt op de meer strategische vastgoedvraagstukken binnen de BHM. Dit heeft er mee te
maken of bepaalde kazernes op de juiste locatie zijn gelegen of dat deze, rekening houdend met
aanrijtijden e.d., verplaatst moeten worden. Dit kan tot gevolg hebben dat dit een verplaatsing
betekent van de ene gemeente naar de andere. Ingeval van huur zou dit kunnen leiden tot het
beëindiging van de huurovereenkomst. Indien de BHM de kazerne in eigendom heeft zal deze
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verkocht moeten worden. In beide gevallen is sprake van incourant vastgoed dat op de markt komt.
Afhankelijk van de ligging kan een herontwikkelingsoptie nog aan de orde zijn.
Met betrekking tot het tweede doel geldt dat in de huidige situatie in veel gevallen sprake is van een
niet heldere demarcatie van verantwoordelijkheden van de gemeente en de VRHM. Wie is waar voor
verantwoordelijk, wat is de reactie tijd tussen melding en uitvoering, wie stelt het
meerjarenonderhoudsplan op. Vanuit het perspectief van bedrijfsvoering (zie hierna) is het wenselijk
dit in één hand te hebben. Mocht het besluit zijn de huursituatie wel te continueren dan zal een
duidelijke demarcatie moeten worden opgesteld. De combinatie van het hebben van vastgoed in
eigendom als in huur is naar onze mening een suboptimale oplossing. Voor elke kazerne geldt dan
weer een specifiek set van contractuele afspraken en uitvoeringsregelingen ten aanzien van
onderhoud en huurdersverplichtingen. Een voor alle kazernes zelfde situatie (huur of koop) levert wel
die helderheid op.

1 november 2017
B.2.1 bijlage 1 Notitie Huur versus Eigendom Brandweerkazernes

Pagina 7

2 Afwegingen huur versus eigendom
De afwegingen kunnen worden bezien vanuit gemeentelijk en vanuit VRHM perspectief. Voor beide
perspectieven heeft de overweging huur versus eigendom impact op drie beleidsterreinen:
1.
taak uitvoering van de veiligheidsregio; en
2.
bedrijfsvoering; en
3.
vastgoed beleid.

2.1 Veiligheidsregio perspectief
Taakuitvoering veiligheidsregio
Eerste en leidende perspectief is in welke mate de primaire taakuitvoering van de veiligheidsregio is
gediend. Het kunnen beschikken over kazernes die voldoen aan de eisen voor goede taakuitvoering
van de taakstelling van de veiligheidsregio is leidend. Eigendomsoverdracht voorkomt discussies over
de noodzaak tot investeren en de hoogte van de huisvestingskosten. Eigendomsoverdracht
voorkomt dat huisvesting- bezuinigingstaakstellingen bij gemeenten de Veiligheidsregio in gevaar
kunnen brengen. Vanuit deze gedachte is een centrale verantwoordelijkheid en zeggenschap over
budgetten en gebouwaanpassingen wenselijk waarbij eigendomsoverdracht oneigenlijke
bezuinigingen uitsluit en de beste garantie biedt voor borging van de primaire taakstellingen van de
veiligheidsregio.
VRHM is een regio die gekenmerkt wordt door vrijwillige kazernes. Een besluit te aanzien van
eigendom situatie heeft geen effect op de betrokkenheid van de vrijwilligers. Deze betrokkenheid
wordt vooral geraakt door de regelruimte die ze hebben om lokaal eigen keuzes te maken en de
vrijheid om lokaal een aantal facilitaire taken naar eigen inzicht uit te voeren. De loyaliteit ligt zowel
bij de lokale gemeenschap als de verbondenheid met het vak en de collega’s en wordt niet geraakt
doordat het vastgoed eigendom is van de gemeente of in eigendom is van de veiligheidsregio.
Vrijwilligers zijn wel gevoelig voor snelle opvolging van gebreken of onderhoudsverzoeken aan de
kazernes. Bij centralisatie van de vastgoed verantwoordelijkheid bij de VRHM zijn er minder schakels
in het proces en is sneller handelen in potentie mogelijk. Snellere handelingssnelheid kan bijdragen
aan binding met de vrijwilligers.

Bedrijfsvoering
Tweede doelstelling van de veiligheidsregio’s is tegen minder kosten meer maatschappelijk
rendement leveren. Een structurele bundeling van vastgoedkennis en portefeuille management biedt
meer mogelijkheden tot realiseren van efficiëntie voordelen. Simpelweg omdat de specifieke
veiligheidsregio kennis voor huisvesting voor gemeenten een incidentele opgave betreft. Een
gemeente heeft nauwelijks de mogelijkheid actuele kennis op het gebied van brandweerhuisvesting
op te bouwen en te onderhouden.
Het leggen van de juiste prikkels en het daarmee stimuleren van efficiënt ruimtegebruik, integrale
investeringsafwegingen en een doelmatige inzet van middelen vraagt om een koppeling tussen de
lusten en de lasten van vastgoed. Integrale afwegingen ontstaan alleen, als ook het effect van keuzes
door dezelfde partij wordt ondervonden. Een voorbeeld is het investeren in energiebesparende,
duurzame maatregelen. In de praktijk wordt de investering die hiermee is gemoeid, veelal gedragen
door de eigenaar, terwijl het voordeel hiervan (besparing in energieverbruik) bij de gebruiker belandt.
Het scheiden van het eigenaars- en gebruikersperspectief staat een integrale afweging in de weg. Bij
een integrale verantwoordelijkheid wordt een integrale levensduurkosten-benadering gestimuleerd.
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Vanuit bedrijfsvoering perspectief is een bundeling van de vastgoed verantwoordelijkheid wenselijk.
Een integrale verantwoordelijkheid biedt meer mogelijkheden tot efficiënt vastgoed beheer. Integrale
afwegingen ontstaan alleen, als ook het effect van keuzes door dezelfde partij wordt ondervonden.
De scheiding tussen eigenaars en gebruikers verantwoordelijkheid kan deze in de weg staan.

Vastgoed
Als vastgoed in eigendom wordt verworven kan dat gezien worden als een investering voor de
toekomst. Op een gegeven moment is er geen of nauwelijks sprake meer van een financiering. Bij
verkoop komen die middelen vrij. Uiteraard is de omvang daarvan wel afhankelijk van de
vastgoedmarkt van dat moment. Een ander voordeel is dat de maandelijkse kosten van de hypotheek
vaak lager zijn dan de maandelijkse lasten van huur.
De voor- en nadelen van het huren van vastgoed vanuit het perspectief van de Veiligheidsregio
Voordelen:
•
Geen marktafhankelijkheid van waarde fluctuatie van het vastgoed;
•
Geen kapitaal benodigd voor de investering (staat ook niet op de balans);
•
Beschikbaar kapitaal investeren in de ‘core business’;
•
Op sommige (top)locaties is eigendom minder beschikbaar dan huur;
•
Groot onderhoud is voor de verhuurder;
•
Geen inzet / opbouw eigen organisatie;
•
Meer flexibiliteit voor de toekomst.
Nadelen:
•
Geen voordeel van waardestijging;
•
Vaste huurtermijn ingeval van huur (regulier vijf oplopend tot tien jaar en bij nieuwbouw over
het algemeen tien tot vijftien jaar);
•
Onzekerheid toekomstige huisvestingslast (fluctuatie in huurprijs);
•
Beperkte(re) bewegingsvrijheid in aanpassen van het bedrijfspand;
•
Geen fiscale voordelen;
•
Rolverdeling verhuurder versus huurder.
Ingeval van koop kunnen de volgende voor- en nadelen worden onderscheiden:
Voordelen
•
Lange termijn veel duidelijkheid;
•
Investering in eigen bedrijfsvoering;
•
Eventuele fiscale voordelen;
•
Mogelijk voordeel waardestijging ingeval van verkoop;
•
Kapitaalslasten veelal lager (door lage rentestand) versus hoge(re) huurlasten als gevolg van
rendementseis verhuurder;
•
Geen afhankelijkheid van verhuurder, volledige controle over kwaliteit van het vastgoed maar
ook over jaarlijkse huisvestingslasten;
•
Regie op eigen onderhoud.

Nadelen
•
Uitvoering van alle onderhoud (klein/groot, structureel);
•
Risico van waardedaling en/ of risico van verkoopbaarheid objecten;
•
Legt beslag op vermogen van de organisatie;
•
Bij minder courant vastgoed, beperkte investeringsbereidheid van uit de markt;
•
Financieringseisen van banken en/of andere geldverstrekkers;
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•

Minder flexibiliteit voor de toekomst.

Ten aanzien van het in eigendom verwerven is nog een aantal afwijkende alternatieve
eigendomssituaties denkbaar zoals het verkrijgen van een recht van opstal, het uitgeven van een
recht van erfpacht maar ook een regeling waarbij de kazerne om niet wordt overdragen. Allerlei
beperkende regelingen kunnen daaraan worden gekoppeld die onder meer gericht kunnen zijn op
een verplichte verkoop terug aan de gemeente, de teruggaaf van ontwikkelingswinst e.d.

2.2 Gemeente perspectief
Taakuitvoering veiligheidsregio
Vanuit de gemeente kan gesteld worden dat de taakuitvoering niet in gedrang komt wanneer het
vastgoed in eigendom overgedragen zou worden. Per slot van rekening is de taak van de
veiligheidsregio regionaal vastgelegd. Sterker nog als het eigendom volledig bij de VRHM ligt is er
meer vrijheid in locatiekeus die op haar beurt weer beïnvloedt wordt door de noodzakelijke dekking in
relatie tot aanrijtijden. Een dergelijk beleid wordt niet bepaald door gemeente grenzen maar speelt
zich af binnen de gehele veiligheidsregio. Anders gesteld de gemeente bepaalt niet de ligging van de
betreffende kazerne.
Anderzijds kan gesteld worden dat gemeentelijk eigendom van vastgoed voorkomt dat de bijdrage
van de gemeente wordt geïnvesteerd in stenen in plaats van maatregelen met een directere impact
op de veiligheid.
De VRHM is een regio die gekenmerkt wordt door vrijwillige kazernes. Een besluit te aanzien van
eigendom situatie heeft geen effect op de betrokkenheid van de vrijwilligers. Behalve als wordt
overwogen een kazerne te verplaatsen vanuit de ene gemeente naar de andere gemeente. De
binding met ‘hun’ kazerne komt daarmee te vervallen en daarmee vaak ook de betrokkenheid als
vrijwilliger.
Overigens daar waar gesproken wordt over gemeente moet worden gelezen alle gemeenten die
vallen binnen de VRHM.

Bedrijfsvoering
Binnen veel gemeentelijke bedrijfsvoeringen wordt het in eigendom hebben van (maatschappelijk)
vastgoed niet langer als een kerntaak gezien van de gemeente kiezen voor de regie rol op
maatschappelijke taken en minder voor bezit. Onderliggend is de vraag mogelijk waarom de
gemeente dit type vastgoed nog in eigendom zou moeten hebben.
Veel nemen afscheid van dit vastgoed – al dan niet verhuurd – met nadrukkelijke afspraken over het
onderhoud en de wijze van gebruik. Dit betekent kort gezegd nog wel de regie functie maar niet het
bezit van het vastgoed.
Vanuit deze trend bezien kunnen gemeenten opteren voor een optie waarbij de veiligheidsregio de
volledige zeggenschap heeft over het vastgoed maar dat de regie over het vastgoed als asset op de
lange termijn toebehoort aan de gemeente.
De VRHM heeft een regionale verantwoordelijkheid en zal ook haar locatie en vestigingskeuzes in
toenemende mate vanuit het regionale perspectief nemen. Specifieke locaties keuzes kunnen
regionaal gezien voordeel opleveren echter gemeentelijk tot kosten leiden in de huidige huursituatie.
Denk hierbij aan het opzeggen van de huur in gemeente X om de kazernes te bundelen in gemeente
Y. De gemeente X blijft als eigenaar achter met specifiek vastgoed dat moeilijk is her te bestemmen.
Dit kan mogelijk negatieve financiële gevolgen hebben. Qua bedrijfsvoering is er een mismatch
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tussen de regionale veiligheidsverantwoordelijkheid en de gemeentelijke vastgoed
verantwoordelijkheid.

Vastgoed
Voor de gemeente geldt dat bij het in eigendom houden van het vastgoed en het voortzetten van de
verhuur aan de VRHM de volgende voor- en nadelen aan de orde zijn:
Voordelen:
•
Voordeel van waardestijging;
•
Lage(re) kapitaalslasten;
•
Volledig grip op de locatie, ook ingeval van potentiële herontwikkeling naar bijv. andere
bestemming;
•
Huurinkomsten;
•
Heldere rolverdeling verhuurder versus huurder op basis van demarcatie.
Nadelen:
•
Impact beëindiging huurovereenkomst door BHM;
•
Financieel risico van negatieve – onvoorziene – marktomstandigheden;
•
Incourantheid van het type vastgoed;
•
Exploitatie lasten voor zover deze niet doorbelast worden aan de huurder;
•
Verantwoordelijkheid voor instandhoudingsonderhoud;
•
Kapitaalsbeslag – niet alternatief aanwendbaar;
•
Inzet van gemeentelijke organisatie voor vastgoedbeheer.
•
De wens van de VRHM om te werken met meer flexibel vastgoed met kortere
afschrijvingstermijnen.

2.3 Samenvattend
 Vanuit het perspectief van de VRHM en haar taak uitvoering en bedrijfsvoering is het creëren van
een integrale vastgoed verantwoordelijkheid voor de veiligheidsregio wenselijk. Belangrijkste
voordelen van vastgoed eigendom voor de veiligheidsregio zijn:
o het voorkomen van discussies over de noodzaak tot investeren en de hoogte van de
huisvestingskosten.
o voorkomen dat primaire taakstelling veiligheidsregio geraakt wordt door huisvesting
bezuinigingstaakstellingen bij gemeenten.
 Gemeenten kiezen in toenemende mate voor een regie rol voor maatschappelijke taken en
minder voor bezit van maatschappelijke vastgoed. Voor het continueren van de
eigendomssituatie wordt voornamelijk gekozen om strategische vastgoed en grondposities te
behouden. Het grip houden op de toekomstige (ontwikkelings-) positie van de locatie vormt hierin
het belangrijkste element . Hierbij dient opgemerkt te worden dat een eigendomsoverdracht naar
de veiligheidsregio met behoud van de vastgoedpositie contractueel overeen te komen is.
Gemeentelijke focus op regie taken met behoud van zeggenschap over de strategische
vastgoedposities is contractueel vast te leggen.
 Gezien het specifieke vastgoed, de situering en aansturing van het vastgoed binnen een groot
aantal verschillende gemeenten is het wenselijk te komen tot één regionale integrale
verantwoordelijkheid voor het vastgoed van de Veiligheidsregio. Deze integrale
verantwoordelijkheid kan gerealiseerd worden zowel in een huur als in een eigendom situatie.

 De regionale vastgoed verantwoordelijkheid is passend bij regionale taakstelling van de VRHM
en levert de meeste slagkracht op om zowel de taakstelling als de bedrijfsvoering doelstellingen.
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Vanuit het perspectief van de taak uitvoering en bedrijfsvoering is het creëren van een integrale
vastgoed verantwoordelijkheid voor de veiligheidsregio wenselijk.
Welke eigendomssituatie ook wordt gekozen er zullen altijd afspraken gemaakt moeten worden over
de benodigde budgetten voor de korte termijn en toekomstige investeringsopgaven op de lange
termijn en zeggenschap vanaf start van de transitie. Een kanttekening bij het aangaan van een
huurovereenkomst is dat omwille van het specifieke gebruik van het vastgoed lange(re) huurtermijnen
van toepassing moeten zijn maar ook een langere opzegtermijn. Het alloceren van de functie naar
elders bijvoorbeeld nieuwbouw heeft per slot van rekening een langere doorlooptijd.
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3 Integrale vastgoed verantwoordelijkheid koop versus huur
Voor de integrale vastgoed verantwoordelijkheid is het in de basis niet belangrijk of de VRHM
eigenaar of huurder is of dat de gemeente eigenaar/verhuurder is of het eigendom overdraagt. Van
belang is de eenduidigheid en consequentie in de keus. Zodra het voorkeursscenario is gekozen
moet dit daadwerkelijk leidend zijn voor alle vastgoedbeslissingen. Overigens betekent dit niet dat
daar waar uitvoering van dit staande beleid niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de kazerne onderdeel
uitmaakt van een groter geheel eigendom van derden, tegen elke prijs de keus bepalend is. In dat
geval zal de uitzondering al dan niet tijdelijk blijven bestaan. De twee hoofdkeuzes nader uitgewerkt
laten het volgende beeld zien.

Koop
De meest zuivere rolverdeling en positionering vanuit de VRHM is de keus om te komen tot een
integrale eigendomsoverdracht van het vastgoed (uitzondering zoals hierboven vermeld daargelaten).
Dit levert een helder vertrekpunt op voor het kunnen voeren van toekomstig vastgoedbeleid. Voor
deze overdracht is het noodzakelijk om de transitie zodanig in te richten dat indien mogelijk deze op
een zeker bepaalde datum in één keer plaatsvindt. Daarbij is een goede voorbereiding en afstemming
en contractuele vastlegging een cruciale opgaaf. Met het in eigendom verwerven komt de integrale
verantwoordelijkheid voor de huisvesting in één hand bij de VRHM te liggen. Bij de overdracht zullen
alle van belang zijnde aspecten moeten worden verdisconteerd in de waardebepaling van het
vastgoed. Nadrukkelijk is er de noodzaak om reeds nu en op voorhand de uitgangspunten af te
stemmen tussen de VRHM en gemeente ingeval de VRHM de specifieke locatie wenst af te stoten.
Basis uitgangspunt is dat indien de gemeente aanspraak doet op de locatie, een vergoeding (inclusief
waardering van het vastgoed) plaatsvindt overeenkomstig de bepalingen van de onteigeningswet
uitgaande van een minnelijke onteigening. Mocht de VRHM aangeven de locatie te willen afstoten
dan is er een verplichting om in overleg te treden met de betreffende gemeente om in gezamenlijk
overleg te komen tot een optimalisatie van de uitgangspunten van de verkoop. Het is nadrukkelijk niet
de bedoeling dat de gemeente op de stoel gaat zitten van de VRHM maar gezien de
maatschappelijke relevantie van de betrokken partijen is optimalisatie een wederzijds belang. Bij
eventuele hogere resultaten dan de oorspronkelijke aankoopsom vermeerderd met de door VRHM
ingebrachte investeringen kan een afroomregeling worden overeengekomen.

Huur
De integrale vastgoed verantwoordelijkheid kan ook gerealiseerd worden met het handhaven van
eigendom bij de gemeente waarin de integrale property en facilitaire verantwoordelijkheid overgaat
naar de VRHM. Dit kan in een zogenaamde triple net overeenkomst of een variant daarop waarbij de
verhuurder de ruimte in casco staat aan de VRHM verhuurt.
In de triple net overeenkomst beperkt de gemeente zich tot de regie rol op asset management niveau.
Het is wenselijk om de overdracht van verantwoordelijkheden zodanig in te richten dat deze op een
zeker bepaalde datum in één keer plaatsvindt. Met de overgang van verantwoordelijkheden en
risico’s is ook een aanpassing van de huursommen (lees lagere huur) noodzakelijk. In principe gaan
immers alle verantwoordelijkheden van de eigenaar naar de huurder. Met het bundelen van de
regionale vastgoed verantwoordelijkheid komt de integrale verantwoordelijkheid voor de huisvesting
in één hand bij de VRHM te liggen.
In deze constructie blijft een mismatch tussen de regionale veiligheidsverantwoordelijkheid en de
gemeentelijk vastgoed verantwoordelijkheid bestaan bij het afstoten van vastgoed. Indien de VRHM
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van een specifiek pand de huur opzegt omdat dit beter is vanuit de regionale taakuitvoering, zijn de
financiële gevolgen van deze opzegging voor één lokale gemeente. Leegstand en exploitatierisico
komen dan ten volle bij deze gemeente te liggen.
In deze eigendomssituatie is er in de basis geen verdere vergoeding anders dan een mogelijke
compensatie van investeringen waarvan de gemeente op het moment van overdracht van mening is
dat deze ook voor een derde partij (lees de gemeente) nog waarde vertegenwoordigt. Overigens zal
in deze context de VRHM mogelijk met desinvesteringen en/of versnelde afschrijving te maken
krijgen.

Tenslotte
Een belangrijk aspect is de huidige maar vooral de eventueel toekomstige gebruiksmogelijkheid van
het vastgoed en daarbinnen de alternatieve aanwendbaarheid. Vooropgesteld dat VRHM geen
winstoogmerk heeft, kan ook gesteld worden dat een eventuele waardestijging van het vastgoed door
een transformatie naar bijvoorbeeld woningbouw niet per definitie aan de VRHM toekomt. Als dit een
vertrekpunt is betekent dit ook dat hier afspraken over gemaakt dienen te worden bij de overdracht
vanuit de gemeente zoals over de onderliggende grond. Daarbij kan gedacht worden aan een
kooprecht van de Gemeente, een verplichting van de gemeente om de grond (met opstallen) terug te
kopen of dat de grond in erfpacht wordt uitgegeven en dus bij de gemeente blijft.
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4 Ervaringen andere Veiligheidsregio’s
In Nederland zijn 25 veiligheidsregio’s. Een regio omvat de volledige grondgebieden van een aantal
gemeenten. Het samenwerkingsverband wordt bestuurd door de deelnemende gemeenten. De
samenwerking is gestoeld op de Wet van 11 februari 2010, houdende bepalingen over de
brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening (Wet
veiligheidsregio’s) en de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR).
Van een aantal veiligheidsregio’s hebben wij een korte samenvatting, voor zover beschikbaar,
opgesteld van de ervaring die is opgedaan bij de transitie van het vastgoed van de gemeenten naar
de specifieke veiligheidsregio.

Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid
Voor de overdracht van de kazernes is een lange voorbereidingstijd vooraf gegaan. De oorzaken
daarvan waren onder meer de taxatiewaarde van de panden en het soms strategische belang van het
pand of locatie. Daarom zullen enkele kazernes wel in beheer komen van de VRZHZ, maar blijven ze
eigendom van de betreffende gemeenten.
Lange aanlooptijd
Het overgaan van de kazernes van de gemeenten naar de VRZHZ heeft veel voorbereidingstijd in
beslag genomen. In september 2012 werd het besluit al genomen om de brandweer te
regionaliseren. Er is toen voor gekozen om eerst alle korpsen (de mensen en het materieel) onder te
brengen bij de VRZHZ. Daarna was een reorganisatie nodig, om alle mensen op de juiste plekken te
krijgen. Daar kwam nog bij dat er een besluit moest worden genomen over een bezuiniging van 15%
versus een kostenstijging als gevolg van veranderd rijksbeleid.
Sluitstuk
De overdracht van de kazernes is het sluitstuk van de gehele regionalisering. De eerste zes kazernes
zijn al begin 2013 overgedragen. De rest van de overdracht heeft in november 2013 plaatsgevonden.
Daarmee zijn alle kazernes in beheer bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. In totaal gaat het om
ca. € 40 miljoen.

Veiligheidsregio Groningen
In het kader van de overdracht tussen de Veiligheidsregio Groningen en een aantal gemeenten is
frictie over het achterstallig onderhoud van brandweerkazernes. Kazernes worden overgedragen aan
de veiligheidsregio. Het achterstallig onderhoud komt tot een bedrag van 10.000 euro voor rekening
van de veiligheidsregio. In een enkele gemeente is sprake van een forse hogere post. De verklaring
voor het verschil volgens de veiligheidsregio zit in de uitvoering van de werkzaamheden. De
gemeente kan, met eigen personeel, bepaalde werkzaamheden goedkoper doen. In een aantal
andere gevallen wordt in onderling overleg maatwerk toegepast.

Veiligheidsregio Kennemerland
Als onderdeel van de overdracht heeft per 31 december 2013 de overdracht van de kazerne
Halfweg/Zwanenburg plaatsgevonden. Door de overdracht en het feit dat per 1 januari 2014 de
brandweerzorgtaken door de veiligheidsregio’s moeten worden uitgevoerd is er geen BTW
compensatie meer mogelijk. Tevens dient de reeds gecompenseerde BTW te worden herzien. Het
gaat hier om de BTW die tijdens de aanschaf of (ver) bouw van een kazerne is gecompenseerd. In dit
specifieke geval is wel de opstal overgedragen maar niet de grond.
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Samenvattend
De conclusie die getrokken kan worden uit de hiervoor omschreven ervaringen is:
 Een goede voorbereiding is van cruciaal belang;
 Bepaal daarbij heldere uitgangspunten gebaseerd op de voorkeursvariant;
 Maak op voorhand alle financiële parameters inzichtelijk en bepaal de benchmark;
 Werk op basis van een aantal pilots toe naar een goed uitgewerkt juridisch en financieel kader.
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5 Waardering
Voor het waarderingsvraagstuk gelden er in het kader van deze notitie feitelijk twee basis
keuzemogelijkheden te weten koop of huur. Natuurlijk zijn er allerlei varianten op deze thema’s te
bedenken maar voor het vertrekpunt van deze notitie beperken wij ons vooralsnog tot deze twee
keuzes.

Koop
Voor koop zijn er voor de waardebepaling van het vastgoed drie benaderingen algemeen
geaccepteerd te weten:
•
De comparatieve benadering. In deze benadering wordt de waarde van het getaxeerde
gebaseerd op de vergelijking met referentietransacties waarvan zowel de prijzen als de
kenmerken bekend zijn. Is sprake van afwijkende kenmerken tussen het getaxeerde en de
referenties, dan wordt daarvoor gecorrigeerd.
•
De inkomstenbenadering. In deze benadering wordt de waarde gebaseerd op de toekomstige
inkomsten die naar verwachting met het getaxeerde gegenereerd kunnen worden. De
inkomstenbenadering wordt doorgaans met behulp van rekenmodellen uitgewerkt, zoals een
BAR/NAR berekening of een DCF-model.
•
De kostenbenadering. In deze benadering wordt de waarde van het getaxeerde gebaseerd op
de kosten om het getaxeerde te (her)bouwen. Hiertoe worden in ieder geval gerekend de
grondkosten en de bouwkosten en bijkomende kosten.

Methodieken
Colliers is van mening dat het waarderen van het vastgoed op basis van bedrijfswaarde het meest
voor de hand ligt. Er is sprake van een uniek object met een unieke eigenaar-gebruiker en voortgezet
gebruik. In het betreffende verzorgingsgebied is één brandweerkazerne en alleen de brandweer heeft
die nodig. De brandweer kan niet kiezen uit meerdere objecten en de eigenaar van de kazerne kan
niet kiezen uit meerdere gebruikers; er is, kortom, geen markt, noch van de vraagkant, noch van de
aanbodkant . Hetzelfde geldt waarschijnlijk ook voor de ruimte die wel voor meerdere gebruikers
geschikt is, zoals de kantoorruimte, omdat niemand anders dan de brandweer kantoor wil houden in
een brandweerkazerne. Daarbij komt dat het vastgoed nauw verweven is met de bedrijfsvoering. De
bedrijfsvoering kan niet zonder grote economische en maatschappelijke schade worden verplaatst,
omdat gelijkwaardig alternatief vastgoed niet beschikbaar is. Verplaatsing is alleen mogelijk, als deze
lang van tevoren wordt gepland en (vanwege de hoge kosten en de impact ervan op de samenleving)
wordt gesteund door een breed scala van partijen.

Vervangingswaarde
Beredeneerd zou kunnen worden dat bedrijfswaarde onder bepaalde voorwaarden gerelateerd kan
worden gebaseerd op de (gecorrigeerde) vervangingswaarde. Deze waarde laat zich omschrijven als:
De vervangingswaarde wordt berekend door bij de waarde van de grond de waarde van de opstal op
te tellen. De waarde van de grond wordt bepaald door middel van een methode van vergelijking,
rekening houdend met de ligging en bestemming van de grond. De waarde van de opstal wordt
gesteld op de kosten die herbouw van een vervangend object inclusief funderingen zouden vergen,
gecorrigeerd wegens technische veroudering gebaseerd op de verstreken en de resterende
gebruiksduur en met inachtneming van een restwaarde en voorts rekening houdende met correcties
voor functionaliteit en economische veroudering.
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Waarde in het kader van de Wet taxatie onroerende zaken
Een alternatieve benadering zou kunnen zijn om het vastgoed te waarderen op basis van de wet
Waardering onroerende zaken (WOZ). In het kader van de wet taxatie onroerende zaken geldt de
navolgende definitie: De waarde van een onroerende zaak wordt bepaald op de waarde die aan de
onroerende zaak dient te worden toegekend, indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou
kunnen worden overgedragen en de verkrijger van de zaak, in de staat waarin die zich bevindt,
onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen. In de jurisprudentie is voor de waarde
de volgende definitie ontwikkeld: Waarde in het economische verkeer is de veronderstelde prijs die
een redelijk handelende verkoper en een redelijk handelende koper na een zorgvuldige voorbereiding
zouden overeenkomen. Ingevolge artikel 17, derde lid van de Wet WOZ wordt, behoudens bij
woningen en monumenten, de waarde bepaald op de vervangingswaarde indien dit leidt tot een
hogere waarde. In theorie zou de waardering op basis van de wet WOZ een gelijke uitkomst kunnen
opleveren als de vervangingswaarde en daarmee een goed uitgangspunt kunnen zijn voor de
waardering van de kazernes.

Boekwaarde
De boekwaarde is een begrip dat nadrukkelijk gerelateerd is aan financiële verslaglegging en niet
volgt uit de taxatiepraktijk (en regelgeving). De definitie van boekwaarde is; de waarde waartegen
activa en ook wel passiva op de balans zijn opgenomen. Bij een aantal bezittingen waaronder
vastgoed kan de boekwaarde (fors) afwijken van de werkelijke waarde. Vastgoed (gebouwen) kan
bijvoorbeeld nagenoeg zijn afgeschreven, maar wel een aanzienlijke waarde hebben. Als de
boekwaarde van een bezitting wordt verhoogd leidt dit tot een boekwinst. Indien bezittingen meer
waard zijn dan de boekwaarde is sprake van een stille reserve, die niet op de balans tot uitdrukking
komt. Het omgekeerde komt minder vaak voor. Het uit goedkoopmansgebruik (art. 3.25 IB) begrip
voorzichtigheidsbeginsel schrijft voor dat bezittingen die minder waard zijn dan de boekwaarde
moeten worden gewaardeerd tegen de (lagere) marktwaarde.
Er kan niet zonder meer van worden uitgegaan dat de boekwaarde gelijk is aan uitkomst van de
(gecorrigeerde) vervangingswaarde. Mogelijk zijn investeringen historisch bepaald en niet
geactualiseerd en/of zijn er investeringen niet of niet volledig geactiveerd. Kortom er kan sprake zijn
van een eventuele stille reserve of stille schuld. Hierover zal bij overdracht nadere afspraken gemaakt
dienen te worden.
Vanuit de eigendomssituatie zien wij dat er een mogelijke parallel te trekken is tussen de waardering
van het vastgoed op basis van bedrijfswaarde = (gecorrigeerde) vervangingswaarde = woz waarde
(uitgaande van gecorrigeerde vervangingswaarde).
Overigens kan bij de koop variant ook gedacht worden aan een verkoop die zich alleen richt op de
opstal waarbij de grond in eigendom bij de gemeente blijft. Dit is uit te werken in de optie van een
erfpachtrecht of een opstalrecht.
Tenslotte kan ook nader onderzocht worden of het zinvol is een regionale entiteit op te richten waarin
het vastgoed wordt ondergebracht waarin de gemeenten en de VRHM een gemeenschappelijk
belang hebben.
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Huur
Voor de bepaling van de huur geldt dat de contract vorm mede bepalend is voor de totale
huurverplichting. Ingeval van casco-huur en/of ‘triple net huur zal sprake zijn van een lage(re) huur
maar hoge(re) exploitatielasten.
In de reguliere markt geldt voor de benadering van de objectieve huurwaarde de zogeheten
markthuur. De definitie van markthuur is: “Het geschatte bedrag waarvoor een object op de waarde
peildatum verhuurd zou kunnen worden tussen een bereidwillige verhuurder en een bereidwillige
huurder op passende huurvoorwaarden in een marktconforme transactie na een behoorlijke
marketing waarbij de partijen geïnformeerd, zorgvuldig en zonder dwang hebben gehandeld”.
(VS3.3)”.
Uitgangspunten daarbij zijn dat:
 de markthuur is gebaseerd op marktvergelijkingen en huurvoorwaarden conform standaard ROZ
huurcontract bij een huurtermijn van 5 + 5 jaar, met de gebruikelijke verdeling van onderhoud- en
verzekeringskosten en geen reductie op de markthuur voor verleende incentives bij het afsluiten
van het huurcontract;
 huurder en verhuurder handelen zakelijk en in alle redelijkheid op gepaste afstand van elkaar;
 de hypothetische verhuurperiode is passend voor de soort onroerende zaak en heeft plaats
gevonden voor de waarde peildatum waarin de marktomstandigheden en het prijsniveau gelijk
blijven;
 de onroerende zaak is zo breed mogelijk in de markt aangeboden;
 geen rekening is gehouden met een uitzonderlijk bod van een speciale gegadigde.
Kostprijs dekkende huur
Vastgesteld mag worden dat, gezien de specifieke aard van het vastgoed, de benadering van een
markthuur niet voor de hand ligt. Het ligt voor de hand, mede ook rekening houdend met het
uitgangspunt dat de gemeente en de BHM geen winstoogmerk hebben, de huurwaarde te benaderen
vanuit de definitie van een kostprijs dekkende huur. De definitie hiervan luidt: “Grond, bouw en
kapitaal: Huurmarkten communiceren met andere vastgoedmarkten. Om een object te kunnen
verhuren moet eerst grond worden verworven en een opstal worden gebouwd. Hiervoor dient kapitaal
te worden aangetrokken. De kapitaalverstrekker ontvangt de netto huurinkomsten uit het object. Die
inkomsten moeten voor de kapitaalverstrekker voldoende rendement opleveren op de te betalen
grondprijs en de te maken bouwkosten. Op deze manier hangen de huurmarkt, de grondmarkt, de
markt voor bouwcapaciteit en de kapitaalmarkt met elkaar samen.
De methodiek van het vaststellen van de huurprijzen op basis van de markten voor grond, bouw en
kapitaal hebben wij opgebouwd uit de drie typen lasten waarvoor de kale huur compensatie vormt:
1.
kapitaallasten voor de grond;
2.
kapitaallasten voor de opstal;
3.
exploitatielasten van de eigenaar.
Kapitaallasten rendement: De kapitaallasten stellen wij vast op basis van het rendement dat een
hypothetische belegger in kazernes zou verwachten. Dit rendement hebben wij opgebouwd uit
percentages ontleend aan het “Handboek modelmatig waarderen marktwaarde” (handboek). Met
deze percentages kunnen woningcorporaties die hun vastgoed (waaronder ook maatschappelijk
vastgoed) willen waarderen, disconteringsvoeten berekenen. De disconteringsvoet is het
rendementspercentage dat beleggers op de waarde peildatum verwachten voor een bepaald type
vastgoed. De percentages zijn door de schrijvers van het handboek verkregen door regressieanalyse
toe te passen op marktgegevens.
Kapitaallasten grond: Het kapitaal waarop het verwachte rendement wordt behaald is gelijk aan de
investeringen die de kapitaalverstrekker moet doen in grond en opstal. Voor de investering in de
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grond zal het gemeentelijk grondprijsbeleid voor maatschappelijk vastgoed worden gevolgd. De
grondprijs zal worden vermeerderd met BTW omdat kazernes niet-btw-belaste prestaties verrichten.
De levensduur van grond is eeuwig. Wij hoeven daarom bij de berekening van de periodieke
kapitaallast voor grond geen rekening te houden met tussentijdse waardevermindering door
veroudering.
Doordat grondprijzen luiden per m² bvo en huur per m² vvo, corrigeren wij voor het verschil door de
periodieke kapitaallast te delen door de verhouding vvo-bvo (die wij schatten op gemiddeld 85%).
Kapitaallasten opstal: De bouwkosten (vermeerderd met btw) hebben wij ontleend aan de
Taxatiewijzer Overheidsgebouwen van de VNG (taxatiewijzer). De taxatiewijzer geeft voor een ruime
variëteit aan brandweerkazernes bouwkosten, levensduur en restwaarde uitgesplitst naar ruwbouw,
afbouw en installaties. Het percentage bijkomende bouwkosten van 25% (honoraria architect en
adviseurs, leges etc.) is door ons ingeschat.
Voor elk van de drie onderdelen (ruwbouw, afbouw en installaties) berekenen wij een annuïteit, die 1)
bij de gegeven disconteringsvoet en jaarlijkse indexering 2) over de levensduur van het betreffende
onderdeel 3) enerzijds de waardedaling tot de restwaarde compenseert en 4) anderzijds het
gewenste rendement oplevert.
Het bedrag gereserveerd voor instandhoudingsonderhoud (zie exploitatielasten) wordt geacht
voldoende te zijn voor tijdige vervanging van onderdelen, zodat het verschil in levensduur tussen de
verschillende onderdelen (waardoor de installaties eerder zijn afgeschreven dan de ruwbouw) geen
rol speelt. De berekende annuïteit is de periodieke kapitaallast voor de opstal. Ook hier delen wij door
de verhouding vvo-bvo van 85%.
Exploitatielasten: De exploitatielasten ontlenen wij in de basis aan de (nog op te stellen) meerjaren
onderhoudsplanning. De overige lasten hebben wij zelf ingeschat. Alle bedragen die gelden per m²
bvo zijn omgerekend naar vvo.
Rekenvoorbeeld
Indien de optie wordt gekozen van het vaststellen van de waarde van het vastgoed op basis van de
bedrijfswaarde uitgaande van een kostprijs dekkende huur (zoals hierboven omschreven) dan ziet
een rekenvoorbeeld er als volgt uit. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 Brandweerpost, bouwjaar 1980
 Bruto vloeroppervlakte circa 235 m2
 Basisgrondprijs € 185 per m2 kavel (exclusief BTW)
 Kavelgrootte 1.100 m2
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In bovenstaande indicatieve calculatie is (nog) geen rekening gehouden met onder andere de
volgende elementen:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Milieu situatie – bodem, materialen, asbest e.d.;
Gebruiksmogelijkheden (wel of geen bouwmogelijkheden) c.q.alternatieve aanwendbaarheid;
Andere grondconstructie dan eigendom (bijv. erfpacht of opstalrecht);
De actuele onderhoudstoestand en eventuele correcties achterstallig onderhoud;
Fiscale impact (met name niet verrekenbare BTW);
De te voorziene investeringen voor de lange termijn (MJOP).
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Portefeuille analyse
Het hiervoor opgenomen rekenvoorbeeld is fictief en slechts ter indicatie. Meer bedoeld om een keus
te maken langs welke methodiek de berekening van zowel de koop- als de huurvariant plaatsvindt.
Het geeft wel inzicht in de bedrijfswaarde en de reële kostprijs dekkende huur (inclusief een post voor
exploitatie).
Een vervolgstap is, teneinde een volledig beeld te krijgen van de impact van beide
eigendomsvarianten (huur of koop), dat er inzicht verkregen wordt in alle afzonderlijke locaties. Deze
scan moet inzage geven in:
•
•
•
•
•
•
•
•

Omvang totale portefeuille;
Omvang per gemeente binnen VRHM;
Omvang per kazerne en bouwjaar binnen de afzonderlijke gemeente;
Actuele boekwaarde;
Actuele WOZ waarde;
Lopende afschrijvingstermijnen;
Actueel budget onderhoud (korte en lange termijn onderhoud);
Fiscale situatie (sprake van bestaande bouw, nieuwbouw, planontwikkeling etc.) en dus
consequenties voor niet verrekenbare BTW en/of versnelde afboekingen.

Op basis van deze portefeuille analyse kan dan een voorkeursvariant worden uitgewerkt die zo veel
als mogelijk op al de over te dragen kazernes van toepassing is. De analyse leidt ook tot de
vaststelling van de eventuele uitzonderingssituaties. Het voordeel van een voorkeursvariant is dat dit
gelijke behandeling (en dus overeenkomsten) en gelijk speelveld met de respectievelijke gemeenten
oplevert. Deze analyse leidt ook tot vaststelling of er voor (achterstallig) onderhoud nog een extra
compensatie moet worden verstrekt.
Daarnaast is het voordeel van dit totaal overzicht dat ook alle financiële consequenties inzichtelijk te
maken zijn inclusief de impact van de keus van huur versus koop. Bij deze analyse kan direct worden
meegenomen in hoeverre de betreffende kazerne nog functioneel is op het gebied van:
•
•
•
•

Locatie in relatie tot het ‘verzorgingsgebied’
Omvang oppervlakte in relatie tot de te huisvesten functies
Beoordeling indeling van de functies binnen de kazerne
Conditie meting
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6 Besluitvorming
Zoals in de samenvatting is aangegeven is de aanleiding van het opstellen van deze notitie de
behoefte om de huidige situatie rond het vastgoed van de VRHM te herijken sinds de keus die
gemaakt is bij het oprichten van de VRHM. De inzet van de notitie is te komen tot een inventarisatie
van het voorkeurscenario van de gemeenten ten aanzien het eigendom van het vastgoed van de
Veiligheidsregio. Na het vaststellen van deze bestuurlijke voorkeur volgt de financiële en juridische
uitwerking wat het voorkeur scenario betekent in de praktijk voor elke gemeente individueel en voor
de VRHM als geheel.
Vervolgstap na de gemeentelijke consultatie is dan ook het uitwerken van het vraagstuk waarbij de
volgende zaken worden uitgewerkt:
Het waarderingsvraagstuk van elke afzonderlijke kazerne;
1.
2.
3.
4.
5.

Financiële impact van de transitie (in welk scenario dan ook) in relatie tot bijvoorbeeld staand
vastgoedbeleid van de gemeente;
Exit regeling bij teruggave vastgoed na expiratie huurcontract of verkoop terug aan de
gemeente;
Behoefte om grip te houden op de toekomstige ontwikkelingen;
Fiscale positie van de afzonderlijke kazerne (bij nieuwbouw eventueel BTW effect);
De actuele onderhoudstoestand van het gebouw en de toekomstig benodigde investeringen.

Voor het valideren van de te maken keuzes is een breed draagvlak nodig vanuit de gemeente.
Mogelijk zal daarbij het college van B&W betrokken moeten zijn en niet alleen de portefeuillehouder.
Dit is mede belangrijk omdat als één of meerdere gemeenten besluiten toch geen medewerking
verlenen aan het uitwerken van het voorkeursscenario daarmee feitelijk de huidige situatie
ongewijzigd blijft. Voor elke kazerne geldt dan dat er sprake is en blijft van een unieke / specifieke
regeling zonder een algemeen geldende regeling voor alle kazernes.
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Bijlage – Overzicht Eigendomssituatie

Kazerne
Alphen aan den Rijn
Bodegraven
Boskoop
Gouda
Gouderak
Hillegom
Katwijk
Leiden Noord
Leiden Zuid
Leiderdorp
Leimuiden
Lisse
Nieuwerbrug
Nieuwkoop
Nieuwveen
Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest
Ouderkerk - Lageweg
Ouderkerk aan den IJssel
Reeuwijk
Rijnsburg
Roelofarendsveen
Sassenheim
Schoonhoven
Stolwijk
Ter Aar
Valkenburg
Voorhout
Voorschoten
Waddinxveen
Warmond
Woubrugge
Zwammerdam

Eigenaar
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente

Kazerne
Alphen aan den Rijn
Bodegraven
Boskoop
Gouda
Gouderak
Hillegom
Katwijk
Leiden Noord
Leiden Zuid
Leiderdorp
Leimuiden
Lisse
Nieuwerbrug
Nieuwkoop
Nieuwveen
Noordwijk
Aarlanderveen
Benthuizen
Bergambacht
Haastrecht
Hazerswoude
Koudekerk aan den Rijn
Krimpen aan de Lek
Lekkerkerk
Rijpwetering
Zevenhuizen

Eigenaar
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
VRHM
VRHM
VRHM
VRHM
VRHM
VRHM
VRHM
VRHM
VRHM
VRHM

Kazerne
Driebruggen
Kaag
Leimuiden Kantoor
Moordrecht
Nieuwerkerk aan den IJssel

Eigenaar
Derden
Derden
Derden
Derden
Derden
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AGT notitie huisvesting

AGT VRHM
Aan
i.a.a.
Van
Datum

:
:
:

gemeentesecretarissen VRHM, directeur VRHM
Ernst Breider, leden AGT
AGT VRHM
18 oktober 2017

Onderwerp

:

Notitie huur versus eigendom VRHM, versie oktober 2017

Aanleiding
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft in de vergadering van 16
maart 2017 besloten de regionaal commandant opdracht te geven om de voor- en nadelen van
koop versus huur van brandweerkazernes, vanuit brandweer- en gemeentelijke perspectief, te
onderzoeken. Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 16 maart 2017 de
onderzoeksopdracht vastgesteld. VRHM heeft Colliers International gevraagd een beleidsnotitie
op te stellen die het vraagstuk ten aanzien van eigendom versus huur inzichtelijk moet maken en
op basis hiervan, in samenspraak met VRHM en gemeenten, een advies te formuleren. De
planning is de notitie besluitvormend te bespreken in het Dagelijks Bestuur van 16 november en
het Algemeen Bestuur van 7 december 2017.
Leden van het AGT waren aanwezig bij te toelichtingsbijeenkomst van 11 oktober 2017 in de
brandweerkazerne te Alphen aan den Rijn. Op 12 oktober 2017 hebben wij de notitie binnen het
AGT besproken.
De conclusie van het AGT is dat de nu voorliggende notitie niet voldoende is ter onderbouwing
van de voorgestelde besluiten. Kort samengevat ontbreekt in de nu voorliggende notitie aan een
duidelijke visie op huisvesting bij de VRHM. Daarnaast ontbreken er duidelijke kaders, waaraan
de voorgestane oplossing kan worden getoetst. Ook ontbreekt het aan een heldere analyse van
de vastgoedportefeuille en de problemen waar de VRHM op dit gebied mee te maken heeft.
Het gemeentelijk perspectief zoals genoemd in de opdracht treffen wij slechts in beperkte mate
aan in de nu voorliggende notitie. Het vraagstuk om te kiezen voor eigendom of verhuur komt dan
ook te vroeg en zou dan ook niet op 16 november door het bestuur van de VRHM kunnen worden
genomen.
In deze notitie willen we onze bemerkingen toelichten. Daarnaast willen wij op basis van
meerdere besprekingen binnen het AGT onze visie op de huisvestigingsproblematiek van de
VRHM geven.

Kanttekeningen bij de voorliggende notitie
In het rapport ontbreekt een achterliggende visie van de VRHM op het gebied van haar
huisvesting. Hier en daar worden wel wat issues opgeworpen (flexibiliteit, eenduidig beheer,
slagkracht) maar een samenhangend geheel over hoe de vastgoedportefeuille eruit zou moeten
zien en wat er dan zou moeten gebeuren ontbreekt. Om dan een goed onderbouwd antwoord te
kunnen geven op de vraag of voor eigendom of huur moet worden gekozen is lastig als niet
duidelijk is wat je voor ogen hebt. Ons inziens loopt de vraagstelling vooruit op de vraag wat de
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VRHM nu eigenlijk voor ogen heeft met haar huisvesting. Er wordt te veel geredeneerd vanuit
een bedrijfsvoering probleem.
In de huidige versie ontbreekt een overzicht van de locaties (functie, huur of eigendom). Daarbij
ontbreekt het aan een duidelijke analyse van de huidige locaties en wat daar aan mankeert
(informatie zoals eigendom/huur, huurprijs (per m2/bvo), onderhoudsniveau (zijn er
achterstalligheden of niet), of de locatie nog voldoet e.d. ).
Gesteld wordt dat de VRHM voor de toekomst flexibel wil blijven in haar portefeuille en
tegelijkertijd vasthouden aan haar fijnmazige huisvesting in de regio. Dit wil zij doen door te
investeren in tijdelijke en mobiele huisvestingsoplossingen met een kortere looptijden (in de
afschrijving) (pag. 8). Voor het AGT is het zeer de vraag of dit realistisch is. Het lijkt er op dat als
er ergens vrijwilligers zijn, er dan in die omgeving een kazerne moet komen. Dat kan niet de
bedoeling zijn. De notitie is een algeheel betoog om te kiezen voor eigendomsoverdracht terwijl
het in eigendom hebben van vastgoed de flexibiliteit die gewenst is sterk beperkt. De vraag is of
gelet op de aanrijtijden voor veel locaties flexibiliteit relevant is. Zoals aangegeven is er geen
overzicht en niet duidelijk is of sprake is van locaties die (in de toekomst) niet meer voldoen.
Nu wordt de nadruk gelegd op een uniforme portefeuilleaanpak (eigendom of huur) terwijl het
veel interessanter is voor de VRHM om vanuit een visie te bezien hoe de beoogde doelen ten
aanzien van huisvesting het beste bereikt kunnen worden.
In de rapport wordt aangegeven dat de VRHM de kosten voor de huisvesting op het zelfde peil
houden. Het is de vraag of dat realistisch is? Misschien kunnen kosten worden bespaard, maar
vernieuwing en betere kwaliteit kan ook extra kosten met zich meebrengen. Adequate huisvesting
is onderdeel van goede bedrijfsvoering. Dat vraagt om goed beheer en daar waar nodig
investeringen. Ook gemeenten investeerden in het verleden in brandweerkazernes indien dat
nodig was.
In de redenering om tot eigendomsoverdracht te komen worden een aantal mogelijkheden
geopperd waarbij de indruk gewekt wordt dat de VRHM kan bepalen op welke eenduidige wijze
de waarde kan worden vastgesteld. Hierbij gaat het rapport volledig voorbij aan de mogelijkheid
dat de betrokken gemeenten eigen vastgoedbeleid hebben vastgesteld en deze dienen uit te
voeren. De voorgestelde werkwijze om verschillen te vereffenen van de verschillen tussen de
diverse gemeenten is een vergezochte en moeilijk vast te stellen werkwijze. Daarbij zal er tussen
de diverse gemeenten naar alle waarschijnlijkheid verschil in opvatting bestaan over waardering,
onderhoudsniveau en in het verleden gedane investeringen. Om dat met elkaar te vereffenen is
een onmogelijke opgave en zal naar de gemeenten toe een onevenredige verrekening van
kosten zijn. Een goede analyse vooraf is gewenst. Nu wordt een theoretisch model voorgesteld.
Vanuit de bedrijfsvoering van de VRHM wordt gesteld dat het wenselijk is om het beheer en
onderhoud van de gebouwen in één hand te hebben. Dit zou pleiten voor eigendom. Terwijl bij
huur het noodzakelijk is om een eenduidige demarcatie te hebben tussen huurder en verhuurder.
De vraag of dit met de afweging tussen huur en eigendom de oplossing biedt van het geschetste
probleem. Het is vele malen eenvoudiger om met de verhuurders afspraken te maken over de
demarcatie en prestatieafspraken dan de strijd aan te gaan om het eigendom op een eenduidige
waarderingsmethodiek te gaan organiseren en te vereffenen.
Het zelf beheren van vastgoed vraagt om kennis en ervaring binnen de organisatie en dus ook in
een investering in mensen. Dit dient meegenomen te worden in de keuze voor de alternatieven.
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Onduidelijk is welke specifieke eisen er gesteld worden aan de huisvesting van de VRHM en in
hoeverre de huidige locaties daaraan niet zouden voldoen. Dit roept bij ons de vraag op hoe
verstandig het is om de kazernes in eigendom over te nemen. Immers, als de kazernes niet
voldoen aan de eigen gestelde eisen zal er naast de investering om te kopen ook nog
geïnvesteerd moeten worden in de gebouwen om ze aan de eigen eisen te laten voldoen. Dit zal
zeker niet gaan passen binnen de randvoorwaarde om de budgetten op hetzelfde niveau te
houden.
Visie AGT op huisvesting VRHM
In de afgelopen periode heeft het AGT de problematiek van de huisvesting nadrukkelijk
geagendeerd. In 2009 werd besloten om te kiezen voor huur, waarbij de huur werd gebaseerd op
de interne toerekening van kosten binnen de gemeente. In enkele gevallen moest worden
gekozen voor koop vanwege fiscale aspecten. Gelet op alle voorliggende kwesties in 2009 werd
terecht gekozen voor deze benadering. Harmonisatie, personele plaatsing etc waren op dat
moment de belangrijkste aandachtsgebieden. Nu de VRHM in een stabiele fase verkeert is het
gewenst een visie op huisvesting voor een langere periode op te stellen. Dit betreft zowel de
kwantitatieve als de kwalitatieve behoefte als de wijze waarop de VRHM de huisvesting wil (laten)
beheren.
Eerst analyse dan visie?
Binnen het AGT bestaat nadrukkelijk behoefte aan inzicht in het totaal van de huisvesting van de
VRHM. Op basis van deze analyse zouden knelpunten kunnen worden onderkent. Dat zou dan
weer de input kunnen zijn voor het opstellen van een visie. Deze analyse is nu niet beschikbaar.
Toch kiezen wij er voor onze ideeën te delen met alle secretarissen in de wetenschap dat op
basis van een goede analyse mogelijk moet worden vastgesteld dat een andere benadering van
de problematiek gewenst is. Met deze kanttekening wil het AGT haar visie graag delen met de
kring van gemeentesecretarissen en de directie van de VRHM.
Huisvesting voor de brandweer
De huisvesting voor de VRHM spitst zich toe op de huisvesting voor de brandweer. De overige
functies kunnen worden gecombineerd met een (grote) kazerne voor de brandweer. In de praktijk
zien we dat de staffuncties (en bijv ook BGC) worden gecombineerd met de hoofdkazerne van de
brandweer Leiden. Huisvesting voor andere functies dan brandweer laten wij buiten
beschouwing. In beginsel is combinatie met een (grotere) kazerne doelmatig voor dit deel van de
bemensing van de VRHM.
Anders dan bij de politie is de brandweer de spreiding van locaties van groot belang. Bij de politie
wordt voor de noodhulp gesurveilleerd. De brandweer rukt bij een incident uit vanaf de kazerne.
De locatie in het verzorgingsgebied is daarom bepalend. Het combineren van 2 of meer kazernes
kan alleen in echt aangrenzende gebieden. Dit is de uitzondering op de regel.
• Het nu bestaande fijnmazige net van kazernes als uitvalsbasis voor de
brandweer(vrijwilligers) is gelet op de aanrijtijden noodzakelijk.
Op dit moment berust het (groot) onderhoud van de kazerne bij de verhuurder (doorgaans de
gemeente). De VRHM heeft er behoefte aan meer sturing te kunnen geven aan het (groot)
onderhoud. Gemeenten willen bij groot onderhoud cq renovatie langlopende afspraken te maken
met de VRHM. Zodra de VRHM de huur beëindigt zal de waarde van gebouw sterk verminderen.
De inrichting is specifiek afgestemd op de brandweer.
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•
•

Het is gewenst dat de VRHM meer grip krijgt op het beheer en het groot onderhoud
(renovatie) van de gebouwen.
De VRHM zou zelf moeten kunnen beslissen over renovatie etc maar dan ook zelf het
risico lopen van een desinvestering.

De VRHM is anders van de gemeente geen organisatie die een grondpolitiek voert. Het
aanhouden cq verwerven van strategische grondposities etc past in het geheel niet bij de
maatschappelijke functie van de VRHM. Het gaat om gebouwen ten dienst van de taakuitvoering
van de VRHM en geen ander doel. Het bezit van grond onder een gebouw heeft dan ook geen
functie voor de VRHM. Het bezit van het gebouw is wel gewenst, omdat de VRHM dan zelf
geheel verantwoordelijk kan zijn voor onderhoud en beheer.
Vanuit deze visie komt het AGT tot de volgende adviezen ten aanzien van de huisvesting:
1. Draag de gebouwen nu in gebruik bij de VRHM zo veel mogelijk in eigendom over aan de
VRHM. De grond blijft in eigendom van de gemeente (VRHM heeft recht van opstal).
2. Omdat de waarde van een brandweerkazerne moeilijk is te bepalen is de boekwaarde de
basis voor de bepaling van de waarde. De grond dient daarbij niet te worden betrokken.
Een alternatief is om uit te gaan van de WOZ-waarde. Deze doet meer recht aan de
werkelijke boekwaarde. De WOZ-waarde is gebaseerd op grond en gebouw. De waarde van
het gebouw moet dan worden afgezonderd.
Het AGT wil graag van gedachte wisselen over alternatieve modellen. Het vergelijken met
commercieel vastgoed is naar ons oordeel niet opportuun. Een brandweerkazerne is
maatschappelijk vastgoed met vaak zeer beperkte mogelijkheden voor een ander gebruik
dan brandweerkazerne.
3. Indien overdracht van eigendom niet mogelijk is of niet functioneel is (bijvoorbeeld een
samengesteld gebouw) wordt gezocht naar een optimum in het eigen beheer door de VRHM.
4. Bij een verplaatsing van een kazerne stelt de gemeente de grond om niet beschikbaar en
realiseert de VRHM de nieuwe kazerne. De grond onder de bestaande locatie blijft uiteraard
eigendom van de gemeente. Indien de verplaatsing wordt ingegeven door gewenste
strategische ontwikkelingen worden afspraken gemaakt over bijdrage van de gemeente bij de
verplaatsingskosten.
5. Bij beëindiging van het gebruik van de locatie door de VRHM gaat de gehele locatie
(gebouw) naar de gemeente. Op maat worden afspraken gemaakt over verrekening van
kosten.
6. Er dient een inventarisatie te worden opgesteld ten aanzien van alle locaties in gebruik bij de
VRHM, waarbij op basis van de uitgangspunten 1, 2 en 3 de financiële uitwerking wordt
bezien.
7. Op basis van deze inventarisatie wordt tevens bezien welke locaties binnen een periode van
respectievelijk 10 jaar en 20 jaar vervangen zouden moeten worden (nieuwbouw op locatie of
nieuwbouw in beginsel op een gelijkwaardige of betere locatie).
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Het AB van de VRHM dient het huisvestingsbeleid vast te stellen. De kanttekening die daarbij
gemaakt moet worden is dat het AB niet in een positie is de gemeente te dwingen tot overdracht
van het eigendom. Ieder gemeente kan een andere keuze maken dan wordt voorgestaan door de
VRHM. De uitwerking blijft maatwerk. Visie en kader moet duidelijk zijn voor VRHM en voor de
gemeenten als start voor de uitwerking.
Tot slot
Zoals eerder aangegeven acht het AGT de ons nu bekende notitie niet rijp voor bespreking op
bestuurlijk niveau. Wij pleiten er voor om eerst een goede analyse van de bestaande situatie op
te stellen, inclusief inzicht in het vastgoedbeleid van de betreffende gemeente.

Namens het AGT
Govard Slooters
(voorzitter)
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B.3
.

1. Samenvatting voorstel
De brandweerkazerne Leimuiden voldoet niet meer aan de wettelijke ARBO-eisen en de functionele
huisvestingswensen van de Brandweer.

Er is een substantiële investering (€ 0.5 mln.) nodig om de kazerne te laten voldoen aan de wettelijke
eisen en de functionele wensen conform het Programma van Eisen onbemande kazernes van
Brandweer Hollands Midden.
In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 8 juni 2017 is het voorstel aangehouden voor het
verwerven van grond en bestaande brandweerkazerne Leimuiden en door Brandweer Hollands
Midden zelf realiseren van een renovatie en uitbreiding van deze brandweerkazerne. Dit afhankelijk
van de uitkomst van de meningvormende bestuurlijke discussie over de beleidsnotitie Koop versus
Huur van brandweerkazernes. Conform het advies in de beleidsnotitie heeft het Dagelijks Bestuur in
de vergadering van 16 november 2017 als bestuurlijke richting ten aanzien van het vraagstuk van
Koop versus Huur van brandweerkazernes besloten dat, gezien het specifieke van het vastgoed, de
situering en aansturing van het vastgoed binnen een groot aantal gemeenten, het wenselijk is om te
komen tot één regionale integrale verantwoordelijkheid voor het vastgoed van de Veiligheidsregio.
Deze integrale verantwoordelijkheid kan gerealiseerd worden zowel in een huur als in een eigendom
situatie. De integrale vastgoed verantwoordelijkheid bij eigendom wordt verkregen door overdracht
van vastgoed van gemeenten naar de VRHM. Deze kan ook gerealiseerd worden met het handhaven
van eigendom bij de gemeente waarin de integrale property en facilitaire verantwoordelijkheid
overgaat naar de VRHM. Dit kan in een zogenaamde triple net overeenkomst, dit is een
overeenkomst waarin huurder alle eigenaarslasten en verplichtingen op zich neemt in ruil voor lagere
huursom, of een variant daarop waarbij de verhuurder de ruimte in casco staat aan de VRHM
verhuurt.
Samenvattend:
1. het principe van alleen huur van brandweerkazernes (besluit bij regionalisering) wordt losgelaten
(en werd ook al in de praktijk niet meer zo strak gehanteerd, er is – gemotiveerd - afgeweken bij
de besluitvorming over nieuwbouw Leiden Noord, Bodegraven en Nieuwerburg);
2. op basis van lokale omstandigheden kan zowel koop als huur van brandweerkazernes een
oplossing zijn voor de behoeften van de brandweer en de gemeente;
3. op basis hiervan kan gekozen worden voor het opstellen van een koopovereenkomst of een
huurovereenkomst op basis van casco-huur;
4. bij gedeeld gebruik van kazernes (door de gemeente of derden) is casco-huur niet mogelijk en
wordt de huidige huurovereenkomst gecontinueerd.

Brandweerkazerne Leimuiden
De vrijwilligers van de kazerne Leimuiden zijn in de afgelopen jaren op meerdere momenten, over
verschillende verbouwinginitiatieven (varianten) en het vervolgens beëindigen daarvan, geïnformeerd.
Uitstel of afstel van dit voorstel draagt niet bij aan de geloofwaardigheid van meerdere partijen. De
vrijwilligers van de kazerne Leimuiden ‘verdienen’ een veilige en ‘fatsoenlijke’ werkplek. Naar de
mening van gemeente Kaag en Braassem en Brandweer Hollands Midden kan renovatie en
uitbreiding van kazerne Leimuiden niet langer worden uitgesteld in afwachting van besluitvorming
over de resultaten van het onderzoek koop versus huur.
Vooruitlopend op deze besluitvorming en in lijn met het advies in de notitie Huur versus eigendom
VRHM wordt aan het bestuur gevraagd om BHM alvast de benodigde investeringen in en aan de
kazerne Leimuiden te laten verrichten. Daarbij:
- geeft gemeente Kaag en Braassem VRHM toestemming om in en aan kazerne Leimuiden de
benodigde investeringen te plegen om de kazerne functioneel te houden. Deze investeringen
komen voor rekening van de VRHM en zullen haar toebehoren als ware hiervoor een zakelijk
recht-overeenkomst gesloten;
- in verband met deze investeringen zal geen wijziging van onze huurovereenkomst plaatsvinden.
Indien regionaal gekozen wordt voor een verkoop van brandweerkazernes zal deze kazerne volgens
de dan te kiezen systematiek aan de VRHM worden verkocht en overgedragen. Indien regionaal
gekozen zal worden voor een “casco-verhuurovereenkomst” zal de huidige huurovereenkomst in die
zin worden aangepast. Ook dan zullen de nu beoogde investeringen niet in aanmerking worden
genomen voor de huurprijsbepaling.
Indien gemeente Kaag en Braassem op enig moment, als verhuurder (mochten zij dat blijven), het
initiatief neemt om de brandweerkazerne Leimuiden buiten gebruik te stellen dan zal gemeente
daartoe pas overgaan nadat de VRHM in Leimuiden een gebruiksgerede alternatieve
brandweerkazerne is aangeboden. Indien de VRHM het initiatief neemt om de brandweerkazerne
Leimuiden buiten gebruik te stellen in de situatie dat de nu te plegen investeringen niet, of niet
geheel, zijn afgeschreven, zullen de VRHM en gemeente gezamenlijk nadere afspraken maken om
het boekwaardeverlies voor de VRHM zo beperkt mogelijk te houden. De door de gemeente te geven
vergoeding is niet lager dan de vergoeding die conform de uitgangspunten van de Onteigeningswet,
uitgaande van een minnelijke verwerving, gegeven zou moeten worden.

2. Algemeen
Onderwerp:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Realisatie renovatie en
uitbreiding kazerne
Leimuiden
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

E.H. Breider
Concerncontroller

Datum

7 december 2017

B.3
G. Goedhart (DB)
H. Zuidijk (VD)
-

Bijlage(n):
Status:

1
Besluitvormend

Datum:

-
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3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. akkoord te gaan met het door Brandweer Hollands Midden zelf realiseren van een renovatie en
uitbreiding van de brandweerkazerne Leimuiden;
2. het ter beschikking stellen van een extra krediet van € 375.000 voor renovatie en uitbreiding
brandweerkazerne Leimuiden;
3. de regionaal commandant de opdracht te geven om op basis van de bestuurlijke richting
betreffende Koop versus Huur van brandweerkazernes met gemeente Kaag en Braassem in
overleg te treden om te komen tot koop of casco-huur van de brandweerkazernes in Kaag en
Braasem.

4. Toelichting
Betreffende de renovatie is naar een tweetal punten gekeken:
 Voldoet het gebouw nog aan de functionele eisen van BHM volgens het Programma van
Eisen A-kazernes (norm onbemande kazernes)?
 Welke inventarisonderdelen moeten vervangen worden?
1. De kazerne Leimuiden is de laatste decennia onvoldoende planmatig onderhouden. Hierdoor
ontbreekt het volgens de BHM-norm voor A-kazernes aan:
a. schone en veilige ruimte voor kleding;
b. adequate sanitaire voorzieningen gescheiden in dames en heren;
c. voldoende kantoor ruimte;
d. adequate ingerichte instructie/multifunctionele ruimte.
2. De routing bij opkomst gebeurt momenteel, vanwege de beperkte ruimte, langs de tankautospuit
in de stalling, wat tot onveilige situaties kan leiden. Hierin is ook verbetering gewenst.
In de gekozen oplossing is een uitbreiding met kledingruimte, sanitaire voorzieningen en een
werkplaats als uitbreiding toegevoegd, alsmede een routing via deze nieuwe aanbouw. De totale
uitbreiding omvat 77m².
De omgeving en kavel worden opnieuw ingericht om:
1. Een goede opkomst te faciliteren.
2. Vervallen parkeervoorzieningen te herindelen .
Naast de uitbreiding zal het bestaande pand gerenoveerd moeten worden. Op de verdieping zullen,
met uitzondering van de kantoorwerkplek, alle functionaliteiten blijven en zal met een facelift aan
hedendaagse eisen worden voldaan. Op de bestaande begane grond zal een nieuwe kantoorfaciliteit
worden gecreëerd en voor alle ruimten met een facelift aan hedendaagse eisen worden voldaan.
Kantoor De Waaier
Op dit moment wordt in Leimuiden extra kantoorruimte gehuurd aan ‘de Waaier’. Deze
kantoorfaciliteit is door de uitbreiding van de kazerne niet meer nodig. Het huurcontract loopt tot 31
december 2017 en is al opgezegd. Hiermee vervallen deze kosten die vervolgens enige compensatie
bieden voor de stijgende exploitatie voor de kazerne Leimuiden.

5. Kader
-

Notitie Huur versus eigendom VRHM, 1 november 2017
Onderzoek voor- en nadelen koop versus huur van brandweerkazernes (AB 16 maart 2017)
Programma van Eisen A-kazernes (onbemande kazernes) (besluit Directieteam Brandweer
Hollands Midden)
Eindrapportage ontvlechtingsprotocol (het beginsel van (ver)huur) (AB 12 december 2009)
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6. Consequenties
Financieel:
De totale investering bedraagt € 470.900.
€ 136.000 ten behoeve van de uitbreiding
€ 118.000 ten behoeve van de renovatie
€ 24.000 ten behoeve van het terrein
€ 97.000 ten behoeve van bijkomende kosten
€ 95.900 ten behoeve van de inventaris
De totale investering excl. inventaris (‘regulier’ budget) bedraagt € 375.000 voor het aanpassen van
het huidige object. Deze investering wordt afgeschreven in 25 jaar en de kapitaallasten bedragen dan
€ 18.800 per jaar. De huur van de extra kantoorruimte aan de Waaier komen te vervallen, dit is
€ 12.600.
Dit betekent dat de structurele lasten toenemen met € 6.200. In de meerjarenraming van de
programmabegroting was reeds rekening gehouden met een investering (en de kapitaallasten
daarvan) van € 355.000.
Tevens wordt de inventaris vervangen (€ 95.900). Dit betreft een ‘reguliere’ vervanging en is niet
kostenverhogend voor de VRHM.
Dekking
Dit effect (als onderdeel van het onderzoek koop versus huur) zal worden meegenomen bij de
vaststelling van het benodigd kostenniveau Brandweer Hollands Midden vanaf 2019 en de daarbij
benodigde dekking. Voor de extra kosten in 2018 zal dekking gevonden moeten worden binnen het
bestuurlijk afgesproken financieel kader van Brandweer Hollands Midden.
Organisatorisch
Met de aanpassing van de huidige brandweerkazerne Leimuiden wordt een locatie gerealiseerd die
voldoet aan de wettelijke ARBO-eisen en de functionele huisvestingswensen van de Brandweer.
Bestuurlijk:
Vooruitlopend op besluitvorming Huur versus eigendom en in lijn met het advies in de notitie Huur
versus eigendom VRHM wordt aan het bestuur gevraagd om BHM alvast de benodigde investeringen
in en aan de kazerne Leimuiden te laten verrichten.

7. Aandachtspunten / risico’s
Indien gemeente Kaag en Braassem op enig moment, als verhuurder (mochten zij dat blijven), het
initiatief neemt om de brandweerkazerne Leimuiden buiten gebruik te stellen dan zal gemeente
daartoe pas overgaan nadat de VRHM in Leimuiden een gebruiksgerede alternatieve
brandweerkazerne is aangeboden.
Indien de VRHM het initiatief neemt om de brandweerkazerne Leimuiden buiten gebruik te stellen in
de situatie dat de nu te plegen investeringen niet, of niet geheel, zijn afgeschreven, zullen de VRHM
en gemeente gezamenlijk nadere afspraken maken om het boekwaardeverlies voor de VRHM zo
beperkt mogelijk te houden.
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8. Implementatie en communicatie
Na bestuurlijke instemming zal de afdeling Facilitair van Brandweer Hollands Midden i.s.m. de
gemeente overgaan tot het verwerven van de nodige vergunningen en het aanbesteden van de
leveringen. Naar verwachting zal het traject 10 maanden in beslag nemen. In Q2-2018 zal de locatie
dan beschikbaar komen voor de vrijwilligers van de kazerne Leimuiden.

9. Bijlagen
1. Brief gemeente Kaag en Braassem

10. Historie besluitvorming
16 november 2017
16 november 2017
08 juni 2017
16 maart 2017
30 juni 2016
29 januari 2009

Dagelijks Bestuur, Realisatie renovatie en uitbreiding kazerne Leimuiden
Dagelijks Bestuur, Notitie Koop versus Huur van brandweerkazernes
Dagelijks Bestuur, Koop en realisatie renovatie en uitbreiding kazerne
Leimuiden (aangehouden)
Algemeen Bestuur, Onderzoek voor- en nadelen koop versus huur van
brandweerkazernes
Algemeen Bestuur, Realisatie nieuwbouw kazerne Bodegraven en verbouw
kazerne Nieuwerbrug
Algemeen Bestuur, Besluit tot regionalisering Brandweer Hollands Midden.
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B.4

1. Samenvatting voorstel
Aan het Algemeen Bestuur van de VRHM wordt gevraagd de eerste begrotingswijziging 2017 vast te
stellen in de vergadering van 7 december 2017.
De wijziging omvat voor het programma Brandweer een positieve bijstelling van de BDuR 2017 ten
opzichte van de vastgestelde programmabegroting 2017 en aanvullende uitgaven ten behoeve van het
multidisciplinaire crisismanagement van de VRHM, te dekken door een extra onttrekking aan de
betreffende bestemmingsreserve. In verband met de vaststelling door het AB van de Nota Reserves 20172018 op 30 juni 2017 dient tevens de voorgenomen onttrekking aan de reserve GMK (vervallen) te worden
vervangen door een even grote onttrekking aan de reserve Meldkamer HM ad € 109.482.
Het betreffen zgn. ‘administratieve begrotingswijzigingen’: er zijn geen wijzigingen tussen de afzonderlijke
programma’s en eveneens geen wijzigingen van de gemeentelijke bijdragen.

2. Algemeen
Onderwerp:

1e Wijziging van de
programmabegroting 2017
(Begrotingswijziging 2017-01)

Opgesteld
door:

VRHM / Concernstaf
Ludo Eijkelkamp,
Adviseur PCK
Ernst Breider,
Concerncontroller
7 december 2017

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Afgestemd
met:
Datum

B.4

Bijlage(n):

-1-

Portefeuille:

G. Goedhart (DB)
H. Zuidijk (VD)
-

Status:

Besluitvormend

Datum:

-

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit de 1e begrotingswijziging 2017 vast te stellen en:
a. de lasten en baten van het programma Brandweer structureel te verhogen met € 166.574 in verband
met aanpassing van de BDuR-uitkering 2017 en dit te verwerken binnen de begroting 2017 van het
programma Brandweer;
b. jaarlijks de lasten van het programma Brandweer incidenteel te verhogen met € 65.000 voor de jaren
2017, 2018 en 2019 in verband met de verdere professionalisering van het multidisciplinaire
crisismanagement van de VRHM, en deze lasten te dekken door een jaarlijkse extra onttrekking aan de
reserve Samenwerken Loont met hetzelfde bedrag;
c. het verwacht tekort op het programma GMK ad € 109.482 te dekken door een onttrekking aan de
nieuwe reserve Meldkamer Hollands Midden voor hetzelfde bedrag, in plaats van de in de
Programmabegroting 2017 voorgenomen onttrekking voor dit bedrag aan de thans vervallen reserve
GMK.

4. Toelichting op het besluit
De begrotingswijziging 2017-01 heeft betrekking op de volgende mutaties:
a.

Het structureel verhogen van de lasten en baten van het programma Brandweer ad
€ 166.574

Op grond van de Junibrief 2017 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie d.d. 29 juni 2017, onderwerp
BDuR 2017, wordt de geraamde BDuR-uitkering voor 2017 met € 166.574 verhoogd van
€ 6.424.295 tot € 6.590.869. In dit bedrag is de doorwerking van de loon- en prijsbijstelling 2017 begrepen.
De verhoging wordt verwerkt binnen de begroting 2017 van het programma Brandweer.
b.

Incidenteel verhogen van de lasten van het programma Brandweer in verband met verdere
professionalisering van het crisismanagement van de VRHM ad € 65.000 voor de jaren 2017,
2018 en 2019, en deze lasten te dekken door een extra onttrekking aan de reserve
Samenwerken Loont met hetzelfde bedrag

In het voorjaar van 2017 is in het Overzicht voorstellen Samenwerken Loont 2017 een voorlopige raming
gemaakt van activiteiten ten behoeve van de verdere professionalisering van het multidisciplinair
crisismanagement van de VRHM. Hiertoe behoren o.a.:
 multidisciplinaire Risicobeheersing (MDRB; versterking van risicoduiding en integrale
advisering):
 versterking van het Team Multi-voorbereiding (certificering van sleutelfunctionarissen, leiders
COPI en operationeel leiders VRHM en het opzetten van een skillslab voor semipermanente
simulering van crisisbesluitvorming in het ROT);
 versterken van het opleiden, trainen en oefenen van crisisfunctionarissen (MDOTO);
 versterking van het netcentrisch werken (MDNCW);
 versterken van de multidisciplinaire informatievoorziening (MDI);
 evenementenveiligheid;
 multidisciplinaire evaluatie van GRIP-incidenten.
De voorgenomen plannen lopen door tot in 2019. In de programmabegroting 2017 was hiervoor reeds een
onttrekking aan de reserve Samenwerken Loont voorzien van € 100.000 maar verwacht wordt dat dit niet
voldoende zal zijn. Als dekking voor de extra uitgaven wordt voor de jaren 2017, 2018 en 2019 een extra
onttrekking aan de bestemmingsreserve Samenwerken Loont geraamd van € 65.000.
c.

Dekking van het verwacht tekort op het programma GMK ad € 109.482 door een onttrekking
aan de nieuwe reserve Meldkamer Hollands Midden voor hetzelfde bedrag, in plaats van de
in de Programmabegroting 2017 voorgenomen onttrekking voor dit bedrag aan de thans
vervallen reserve GMK.

In de programmabegroting 2017 was een onttrekking aan de reserve GMK voorzien van € 109.482 ter
dekking van het verwachte tekort op het programma GMK. Bij de vaststelling van de Nota Reserves 20172018 op 30 juni jl. door het AB is deze reserve echter komen te vervallen. Hiervoor in de plaats (en tevens
in de plaats van de reserves Specifieke risico’s en Transitieakkoord Meldkamer) is één nieuwe reserve
Meldkamer Hollands Midden gekomen. De saldi van de vervallen reserves zijn aan deze nieuwe reserve
toegevoegd.
Een ander betekent, dat het te verwachten tekort op het programma GMK nu door een onttrekking aan de
nieuwe reserve gedekt moet worden. Per saldo is het effect op de begroting nihil.
In bijgaande tabel zijn de relevante mutaties na vaststelling van de Nota Reserves 2017-2018 in beeld
gebracht. De hier voorgestelde onttrekking aan de reserve Meldkamer HM van € 109.482 is hierin nog niet
verwerkt.
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Res.best. Mutatie Nota
JR 2016
Res. 2017-18

Was

Algemene reserve

1.302.697

0

-385.375

90.780

0

-90.780

542.455

0

385.375

Uit Alg. Reserve

90.780

1.018.610 Uit Reserve FLO

FLO
Flankerend beleid

Specifieke risico's (opgeheven)

Wordt

917.322 Nieuw maximum
0 Vrijval

1.600.000

0

-1.600.000

0 Naar Res. Meldkamer HM

Transitieakkoord Meldkamer (opgeheven)

400.000

0

-400.000

0 Naar Res. Meldkamer HM

GMK (opgeheven)

437.932

149.884

-587.816

0 Naar Res. Meldkamer HM

Meldkamer HM (nieuw )

-

1.600.000
400.000
587.816

2.587.816

5. Kader
Het kader is bepaald door externe wetgeving, de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands
Midden en eerdere bestuursbesluiten, waaronder met name de programmabegroting 2017 en de Nota
Reserves 2017-2018.
Op deze begrotingswijziging is de zienswijzeprocedure niet toegepast, aangezien de voorgestelde
wijzigingen van de programmaramingen niet leiden tot wijziging van de gemeentelijke bijdragen.

6. Financiële consequenties
De financiële consequenties zijn aangegeven onder punt 3 sub a t/m c.

7. Implementatie en communicatie
7 december
16 november

AB vaststelling begrotingswijziging BW 2017-01
DB instemming met begrotingswijziging BW 2017-01

8. Bijlagen
Er is 1 bijlage, te weten de begrotingswijziging 2017-01.

9. Historie besluitvorming
Besluiten van het Algemeen Bestuur:
29 juni 2017
Vaststelling van de Nota Reserves 2017-2018
30 juni 2016
Vaststelling van de programmabegroting 2017
18 februari 2016
Vaststelling van de begrotingsuitgangspunten 2017
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Begrotingswijziging 2017-01 VRHM

Algemeen Bestuur van 7 december 2017

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden
gelezen het besluit van het Dagelijks Bestuur tot wijziging van de programmabegroting voor het dienstjaar 2017, d.d. 16 november 2017;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen, het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
alsmede op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden en de Financiele verordening Veiligheidsregio
Hollands Midden;
BESLUI T:
de begroting van lasten en baten voor het dienstjaar 2017 als volgt te wijzigen:

LASTEN

Primit. BGR 2017

Programma Brandweer
Management en Bedrijfsvoering - Junibrief BDUR 2017

51.131.377
166.574

Lasten programma Brandweer via reserves
Mutaties reserves n.a.v. Vaststelling Nota Reserves 2017-2018 en Jaarstukken 2016

65.000

Programma GMK
Geen wijziging

51.362.951

1.463.360
1.463.360

Programma Veiligheidsbureau
Geen wijziging

538.660

Programma Oranje Kolom
Geen wijziging

637.273

538.660

637.273

totaal

BATEN

2017
Begr.Wijz. Bedrag na Begr.
2017-01
wijz. 2017-01 Toel.

53.770.670

Primit. BGR 2017

Programma Brandweer

231.574

54.002.244

Begr.Wijz. Bedrag na Begr.
2017-01
wijz. 2017-01 Toel.

50.617.012

BDUR BHM - Junibrief 2017

166.574

Programma GMK
Geen wijziging

50.783.586

1.353.878
1.353.878

Programma Veiligheidsbureau
Geen wijziging

538.660

Programma Oranje Kolom
Geen wijziging

637.273

538.660

637.273

totaal
Saldo voor resultaatbestemming
Mutatie reserves
Saldo na resultaatbestemming

53.146.823
-623.847
623.847
0

*) Mutaties in reserves:
Onttrekking Reserve Samenwerken Loont
Correctie Reserve GMK
Onttrekking Reserve Meldkamer HM

166.574
-65.000
65.000
0

53.313.397
-688.847
688.847
0

*)

-65.000
109.482
-109.482
-65.000

Toelichting: In de k olom 'Begr. Wijz. 2017-01' betreft een + een vermeerdering, een - een vermindering.
Ter kennisneming ingezonden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, d.d. 8 december 2017.
Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de openbare vergadering van 7 december 2017,
de secretaris,

de voorzitter,
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B.5

1. Samenvatting voorstel
De bestuurlijke afspraken tussen VRHM en RDOG Hollands Midden (30 juni 2016) regelen dat het
bestuur RDOG Hollands Midden advies vraagt aan het bestuur VRHM over begroting en
verantwoording van het programma Geneeskundige Hulpverlening en het deelprogramma
Infectieziektebestrijding (IZB).
De 2e bestuursrapportage 2017 is een tussentijdse rapportage over de uitvoering van het programma
Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma IZB tot en met augustus 2017.
RDOG Hollands Midden verwacht de beoogde resultaten voor beide (deel)programma’s binnen de
begroting 2017 uit te voeren.
De 2e bestuursrapportage 2017 programma Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma IZB
2017 zijn in de vergadering van 1 november 2017 van het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden
vastgesteld onder voorbehoud van een positief advies van het bestuur VRHM.
Het Dagelijks bestuur VRHM heeft in de vergadering van 16 november 2017 besloten de 2e
bestuursrapportage 2017 programma Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma IZB 2017
met een positief advies voor te leggen aan het Algemeen bestuur VRHM.

2. Algemeen
Onderwerp:

2e Bestuursrapportage 2017
programma Geneeskundige
Hulpverlening en deelprogramma
IZB

Opgesteld
door:

I. van Steensel- van Hage,
manager GHOR

H. van Dinther, M. van der
Vorm, N.Wille, RDOG HM
7 december 2017

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Afgestemd
met:
Datum

B.5

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

M. van de Velde (DB)
S. de Gouw (VD)
-

Status:

Besluitvormend

Datum:

-

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. de 2e bestuursrapportage 2017 programma Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma IZB
met een positief advies ter finale vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur RDOG
Hollands Midden.

4. Toelichting op het besluit
De 2e bestuursrapportage 2017 is een tussentijdse rapportage over de uitvoering van het programma
Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma IZB tot en met augustus 2017.
Voor het programma Geneeskundige Hulpverlening worden de afspraken uit het werkplan 2017
uitgevoerd binnen de begroting 2017. Voor het deelprogramma IZB worden de afspraken uitgevoerd
zoals opgenomen in de begroting 2017.

5. Kader
5.1 Formeel kader
De bestuurlijke afspraken tussen VRHM en RDOG Hollands Midden (30 juni 2016) regelen de
verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de besturen VRHM en RDOG Hollands
Midden voor het programma Geneeskundige Hulpverlening en het deelprogramma IZB.
Artikel 2 regelt dat het bestuur RDOG Hollands Midden advies vraagt aan het bestuur VRHM over
begroting en verantwoording van het programma Geneeskundige Hulpverlening en het
deelprogramma IZB. Het bestuur RDOG Hollands Midden wijkt slechts af van het advies van het
bestuur VRHM na overleg tussen beide besturen.
5.2 Beleidskader
Basis voor het programma Geneeskundige Hulpverlening is het beleidsplan GHOR 2017-2020, de
begroting 2017 en het werkplan 2017.
Basis voor het deelprogramma IZB is de visie en het beleid van RDOG Hollands Midden en de
begroting 2017.

6. Consequenties
Financieel:
RDOG Hollands Midden verwacht de beoogde doelen en resultaten voor het programma
Geneeskundige Hulpverlening en het deelprogramma IZB binnen de begroting 2017 uit te voeren.
Overig:
Geen.

7. Aandachtspunten / risico’s
Zie bijlage 1.

8. Implementatie en communicatie
De 2e bestuursrapportage 2017 programma Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma IZB
2017 zijn in de vergadering van 1 november 2017 van het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden
vastgesteld onder voorbehoud van een positief advies van het bestuur VRHM.

9. Bijlagen
2e Bestuursrapportage 2017 GHOR en IZB.

10. Historie besluitvorming
30 juni 2016

Algemeen Bestuur

30 juni 2016

Algemeen Bestuur

01 december 2016
16 maart 2017

Algemeen Bestuur
Algemeen Bestuur

05 juli 2017

Algemeen Bestuur

Bestuurlijke afspraken VRHM en RDOG Hollands
Midden
Begroting 2017 programma Geneeskundige
Hulpverlening en deelprogramma IZB
Beleidsplan GHOR Hollands Midden 2017-2020
1e begrotingswijziging 2017 programma
Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma IZB
1e bestuursrapportage 2017 programma
Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma IZB

2
Agendapunt B.5 AB VRHM 7 december 2017

2e Bestuurlijke rapportage 2017 GHOR en IZB
1.

Programma Geneeskundige Hulpverlening

Inhoud
Het programma Geneeskundige Hulpverlening
wordt uitgevoerd door GHOR Hollands
Midden. GHOR is belast met coördinatie,
aansturing en regie van de geneeskundige
hulpverlening en advisering op dat gebied.
Uitvoering wordt gegeven aan het regionaal
beleidsplan VRHM: GHOR bevordert het
informatie gestuurd werken, het risicogericht
werken en het omgevingsgericht (net)werken
bij (de voorbereiding op) crisisomstandigheden
van haar netwerkpartners.

Speerpunten uit het werkplan 2017








Organiseren van themasessies met en
voor zorgpartners (zoals over gevolgen
van regionale risico’s en de te nemen
maatregelen door de zorgpartners).
Concretisering met zorgpartners van het
concept van systeemdenken voor de
voorbereiding op geneeskundige
hulpverlening en zorgcontinuïteit.
Deel nemen aan relevante werkgroepen
en projecten van de veiligheidsregio
gericht op voorbereiding en uitvoering van
het regionaal beleid en werkplannen van
de veiligheidsregio.
In kaart brengen van informatiebehoeften
bij partners zowel in de koude, lauwe als in
de warme fase gericht op een verbetering
van de informatieketen.

Ontwikkelingen
Overleg met care en cure zorgpartners
De periodieke overleggen met zorgpartners
zijn volgens afspraken uitgevoerd. Op 29 mei
2017 is opnieuw een netwerkbijeenkomst
gehouden voor vertegenwoordigers van
ziekenhuizen, huisartsenposten, meldkamer,
GGD, RAV, verpleeg- en verzorgingshuizen,
gehandicaptenzorg en GHOR.

1

Doel van de bijeenkomst was te leren waar
ieders prioriteiten liggen en wat men van
elkaar nodig heeft bij een daadwerkelijke crisis.
Meldkamer, Regionale Brandweer en Bureau
Gemeentelijke Crisisbeheersing hebben hun
taken en rollen aan de zorgpartners toegelicht.
Terrorismegevolgbestrijding (TGB)
Met de zes GHOR-regio’s met reële risico’s
voor terroristische aanslagen zijn
uitgangspunten en maatregelen beschreven bij
terrorismegevolgbestrijding voor de
geneeskundige keten. GHOR Hollands Midden
heeft hieraan actief bijgedragen. Deze
uitgangspunten en maatregelen zijn basis voor
regionale afspraken met veiligheidspartners en
zorgpartners, vooral op het gebied van
capaciteiten (mensen, materiaal en middelen)
en informatiemanagement. Regionaal werkt
GHOR samen met haar ketenpartners aan
voorbereiding op knelpunten in de repressie
die binnen de geneeskundige hulpverlening
ontstaan.
In kaart brengen informatiebehoeften in de
zorgketen
Informatie-uitwisseling tussen zorgpartners en
GHOR in de lauwe en warme fase is op dit
moment beperkt en sluit niet aan bij de
mogelijkheden en behoeften van de huidige
tijd. Om gericht te kunnen innoveren, is inzicht
in behoeften van partners een logische eerste
stap. Landelijk is een enquête verspreid binnen
het zorgnetwerk om deze behoeften op te
halen. GHOR Hollands Midden heeft hieraan
actief bijgedragen. Analyse van deze
resultaten vindt plaats in oktober 2017. In het
vierde kwartaal wordt onderzocht of vanuit
andere kolompartners (bijvoorbeeld Brandweer
of Politie) aanvullende informatiebehoeften
bestaan. Met deze kennis worden landelijk en
ook regionaal vervolgstappen bepaald om
informatievoorziening in koude, lauwe en
warme fase op een hoger niveau te tillen.

Jodiumprofylaxe
GHOR informeert betrokken partners over de
predistributie van jodiumtabletten in de regio
en coördineert de nooddistributie voor de
Veiligheidsregio Hollands Midden.
De DPG informeert het bestuur VRHM als ook
het bestuur RDOG Hollands Midden over
actuele ontwikkelingen.

Additioneel risico op basis van de actuele
situatie is dat de personeelsschaarste bij RAV
de uitvoering van OTO-activiteiten voor
operationele GHOR-functionarissen onder druk
zet. Uitvoering van al geplande OTOactiviteiten waarbij RAV operationele
functionarissen levert wordt per keer
beoordeeld.

Adviezen vergunningverlening risicovolle
evenementen
Voorbeelden waarbij GHOR heeft geadviseerd
over de te nemen maatregelen bij risicovolle
evenementen (C en B+) zijn de Jaarmarkt in
Alphen aan den Rijn, najaar feesten in Lisse
en Voorhout en muziekfestivals in de regio.
GHOR heeft hierbij het advies betrokken van
RAV en GGD. Alle adviezen zijn op tijd
verstrekt. Aantal keer dat GHOR heeft
geadviseerd in de afgelopen periode:
Categorie

2015

2016

t/m aug‘17

Regulier: A en B-

239

202

191

Risicovol: C en B+

60

103*

40

Totaal

299

305

231

*Tijdelijke toename adviesaanvragen door start Regionale
Evenementen coördinatie VRHM.

Verwachte resultaten
GHOR verwacht dat zij de beoogde resultaten
binnen de begroting 2017 realiseert.

Risico’s en maatregelen ter beheersing
van risico’s
Het Dagelijks Bestuur van 14 september 2017
heeft de Risicoanalyse programma GHOR
2018-2019 voorzien van positief advies aan
het Algemeen Bestuur. Conclusies uit deze
Risicoanalyse worden voorgelegd aan het
Dagelijks Bestuur RDOG Hollands Midden van
9 november 2017. Voor de actuele risico’s
wordt verwezen naar dit document.
Op basis van de uitgevoerde risicoinventarisatie en risicoanalyse 2018-2019
programma GHOR beschikt GHOR Hollands
Midden over voldoende weerstandscapaciteit,
ook in 2017.
H:\GHOR\01 Strategie en Beleid\13 Bestuurlijke organisatie\Veiligheidsregio Hollands Midden\Dagelijks Bestuur
(DB)\Vergaderingen\2017\2017-11-16\GHOR stukken\2e Bestuurlijke rapportage 2017 GHOR en IZB vs 1-0.docx
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2.

Deelprogramma Infectieziektebestrijding (IZB)

Inhoud
Het deelprogramma IZB wordt uitgevoerd door
GGD Hollands Midden, onderdeel van RDOG
Hollands Midden. Het bestuur van de
veiligheidsregio draagt zorg voor de
voorbereiding op de bestrijding van een
epidemie van infectieziekten behorende tot de
groep A, evenals op de bestrijding van een
nieuw subtype humaan influenzavirus, waarbij
ernstig gevaar voor de volksgezondheid bestaat
(Wpg, artikel 6 lid 2).
Met IZB wordt hier bedoeld de algemene
infectieziektebestrijding zonder soa-zorg en tbcbestrijding, en zonder reizigers- en technische
hygiënezorg.

Speerpunten:





De ambitie is te voldoen aan een kwalitatief
verantwoorde uitvoering van IZB volgens de
1
landelijke VISI-2-norm .
Opstellen van een regionaal risicoprofiel
antibiotica resistentie.
Bevorderen van de aanpak antibiotica
resistentie in de regio.

Ontwikkelingen
Voorbereiding op een uitbraak van A-ziekten
Sinds de monitoring van Ebolacontacten in
2014 heeft GGD Hollands Midden geen
meldingen van A-ziekten ontvangen.
GGD Hollands Midden is op drie niveaus
actief:

1

VISI 2 staat voor Versterking Infrastructuur
Infectieziekten. Via een afgesproken methodiek is in
samenwerking tussen VNG, VWS, RIVM en GGD GHOR
Nederland in 2004 een norm afgesproken waaraan de
formatie van artsen, verpleegkundigen en administratieve
ondersteuning in een regio moet voldoen om de negen
deeltaken van de infectieziektebestrijding op een
kwalitatief verantwoorde wijze uit te voeren. In 2013 is
deze norm geactualiseerd op o.a. basis van de
toegenomen infectiedruk, diagnostische mogelijkheden.







Landelijk: deelname aan het platform
preparatie A-ziekten waarin een blauwdruk
preparatie A-ziekte in de publieke zorg
wordt opgesteld en deelname aan de
plenaire bijeenkomst 'Platform Preparatie
voor A-ziekten' bij het RIVM.
Provinciaal: deelname aan het
samenwerkingsoverleg Quarantaine dat
zich richt op oplossingen bij acute
behoefte aan quarantainefaciliteiten
binnen de provincie Zuid-Holland.
Regionaal: gestart met de periodieke
herziening van de regionale draaiboeken.
Een uitbraakoefening is op 22 juni 2017
uitgevoerd voor alle teamleden van
Algemene Infectie Ziektebestrijding,
functionaris RIVM en een arts
microbiologie.

Huisartsenvoorlichting
Huisartsen zijn één van de belangrijkste
ketenpartners voor de GGD. Ze melden
bijvoorbeeld infectieziekten, informeren over
patiënten aan de afdeling sociaal medische
advisering, overleggen met jeugdartsen over
kinderen met problemen op school en
consulteren forensische artsen van de GGD na
een mogelijk niet-natuurlijk overlijden.
Activiteiten van huisartsen zijn de laatste jaren
toegenomen. Ze hebben daardoor minder tijd
voor interactie met de GGD. Voor een efficiënt
gebruik van de schaarse tijd van huisartsen
heeft GGD daarom een deel van het
programma van de Werkgroep
Deskundigheidsbevordering Huisartsen
verzorgd. GGD heeft samen met
microbiologen van het Alrijne Ziekenhuis, een
sessie georganiseerd voor tien groepen van
elk zo’n 15 huisartsen over verschillende
onderwerpen van infectieziekten en
forensische zorg. Het informele contact met
150 huisartsen was bovendien nuttig. Hierin is

H:\GHOR\01 Strategie en Beleid\13 Bestuurlijke organisatie\Veiligheidsregio Hollands Midden\Dagelijks Bestuur
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3

bevestigd dat zowel GGD als huisartsen
hetzelfde doel beogen en elkaar (beter) weten
te vinden wanneer het nodig is.
Antibioticaresistentie (ABR); Zorgnetwerk
Holland West
Het Regionaal Coördinatie Team (RCT) heeft
op 21 juni een startbijeenkomst georganiseerd
in het LUMC met ruim 50 deelnemers. In
verschillende presentaties en discussies is het
belang van de ABR-aanpak geschetst.
Het RCT heeft vijf werkgroepen gevormd die
een plan van aanpak maken voor hoe zij
uitvoering gaan geven aan de volgende taken:
het betrekken netwerkpartners met als
onderdeel daarvan een communicatieplan,
risicoprofiel, ‘antibiotic stewardship’ en
advisering in de warme fase.
Naast een regionaal specifieke aanpak worden
ook taken landelijk uniform opgepakt, zoals
een puntprevalentie-onderzoek in
verpleeghuizen, en worden landelijke
ontwikkelingen gevolgd.
VWS stelt in vier rondes subsidiegelden
beschikbaar voor aanvullende projecten die
het zorgnetwerk versterken. Zorgnetwerk
Holland West is in de eerste ronde landelijk
koploper met het opstellen van zeven
conceptaanvragen. Uit een quick scan van
VWS en RIVM blijkt dat drie opstellers direct
hun aanvraag kunnen indienen en vier
opstellers hun aanvraag nog moeten
aanscherpen of besluiten het niet in te dienen
voor de tweede ronde.
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B.6

1. Samenvatting voorstel
In de ontwerpbegroting 2018 programma Geneeskundige Hulpverlening (GHOR) en deelprogramma
Infectieziektebestrijding (IZB) is verwoord dat een beslisnotitie wordt aangeboden om tot vaststelling
te komen van een actuele risicoanalyse programma GHOR en op basis hiervan een gefundeerd
voorstel voor het niveau van de algemene reserve.
De vertaling in beleidsuitgangspunten op het gebied van weerstandsvermogen en
weerstandscapaciteit door de Gemeenschappelijke Regelingen VRHM en RDOG Hollands Midden is
niet hetzelfde. Aangezien het BBV eisen stelt aan een paragraaf Weerstandsvermogen en
Risicobeheersing in de begroting en het Algemeen Bestuur over begroting en jaarstukken van het
programma GHOR een zwaarwegend advies uitbrengt, zijn de bestuurlijke afspraken gevolgd uit de
Nota Reserves VRHM 2017-2018. Indien hiervan wordt afgeweken wordt dit expliciet aangegeven.
In de Risicoanalyse 2018-2019 programma GHOR is aangegeven van welk beleid is uitgegaan, welke
methoden zijn gebruikt, welke de belangrijkste financiële risico’s voor het programma GHOR zijn die
ten grondslag liggen aan de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing voor de begroting
2019 en wat het voorstel is voor de hoogte van de algemene reserve voor het programma GHOR.
Financiële vertaling van de actualisatie van de Risicoanalyse 2018-2019 programma GHOR voor het
benodigd niveau van de algemene reserve vindt plaats bij het opstellen van de jaarrekening 2019 en
verwerking van het jaarrekeningresultaat 2019.

2. Algemeen
Onderwerp:

Risicoanalyse 2018-2019
programma Geneeskundige
Hulpverlening (GHOR)

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Opgesteld door:

I. van Steensel- van
Hage, manager GHOR

Algemeen Bestuur

Afgestemd met:
Datum

H. van Dinther RDOG HM
7 december 2017

B.6

Bijlage(n):

1

M. van der Velde (DB)
S. de Gouw (VD)
DB RDOG Hollands Midden
AB RDOG Hollands Midden

Status:

Besluitvormend

Datum:
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3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1.
De Risicoanalyse 2018-2019 programma Geneeskundige Hulpverlening (GHOR) voor finale
vaststelling aan te bieden aan het bestuur RDOG Hollands Midden:
a. In te stemmen met het uitgangspunt dat het programma GHOR de beleidsuitgangspunten
volgt uit de Nota Reserves VRHM 2017-2018;
b. Als gevolg van punt a: In te stemmen met het uitgangspunt dat de onder- en bovengrens
van de algemene reserve wordt weggelaten en dat het niveau van de algemene reserve

c.

aan het begin van een nieuwe beleidsplanperiode opnieuw wordt vastgesteld op basis
van een risico-inventarisatie en risicoanalyse.
Op basis van de uitgevoerde risicoanalyse 2018-2019 programma GHOR het niveau van
de algemene reserve te verlagen van €110.000 naar €94.300 vanaf 2019.

4. Toelichting op het besluit
Het Algemeen Bestuur VRHM heeft op 25 juni 2015 de risicoanalyse en op basis hiervan de bodem
en het plafond van de algemene reserve voor het programma GHOR vastgesteld en deze met een
positief advies voorgelegd aan het bestuur RDOG Hollands Midden.
Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden heeft de risicoanalyse en het voorstel voor de hoogte
van de algemene reserve op 1 juli 2015 vastgesteld: bodem van de algemene reserve van het
programma GHOR bedraagt €45.000 en het plafond €110.000.
In de ontwerpbegroting 2018 programma GHOR en deelprogramma IZB is aangekondigd de
risicoanalyse 2015 van het programma GHOR te actualiseren. Het doel is het gefundeerd aangeven
van de hoogte van de algemene reserve voor het weerstandsvermogen van het programma GHOR.
Het beleidsuitgangspunt van de VRHM wordt gevolgd waarbij geen onder- en bovengrens van de
algemene reserve wordt gehanteerd vanaf begroting 2019.
Risico-inventarisatie en risicoanalyse zijn uitgevoerd met behulp van de binnen RDOG Hollands
Midden gangbare werkwijzen.
Op basis van de uitgevoerde risico-inventarisatie en risicoanalyse 2018-2019 programma GHOR is
de benodigde weerstandscapaciteit €94.300.

5. Kader
De bestuurlijke afspraken tussen VRHM en RDOG Hollands Midden (30 juni 2016) regelen dat het
bestuur RDOG Hollands Midden advies vraagt aan het bestuur VRHM over begroting en
verantwoording van het programma GHOR en het deelprogramma IZB.
De wijze waarop omgegaan wordt binnen de Gemeenschappelijke Regelingen VRHM en RDOG
Hollands Midden met weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen vindt plaats binnen de door het
algemeen bestuur vastgestelde kaders en procedures.
Het kader voor VRHM is de Nota Reserves VRHM 2017-2018 (Algemeen Bestuur 29 juni 2017).
Het kader voor RDOG Hollands Midden is de Herziene Nota Reserves en Voorzieningen 2014-2017
(Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden 14 oktober 2015).
Beide Nota’s Reserves gaan uit van het BBV; de vertaling in beleidsuitgangspunten is echter niet
gelijk. Aangezien het BBV eisen stelt aan een paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing
in de begroting en het Algemeen Bestuur over begroting en jaarstukken van het programma GHOR
een zwaarwegend advies uitbrengt, zijn de bestuurlijke afspraken gevolgd uit de Nota Reserves
VRHM 2017-2018. Indien hiervan wordt afgeweken wordt dit expliciet in bijgevoegde bijlage
Risicoanalyse 2018-2019 programma GHOR aangegeven.

6. Consequenties
Financieel:
 Geen onder- en bovengrens van de algemene reserve vanaf begroting 2019. Het niveau van de
algemene reserve programma GHOR wordt vanaf begroting 2019 verlaagd van €110.000 tot
€94.300 op basis van de Risicoanalyse 2018-2019 programma GHOR.
 Niveau van de algemene reserve wordt aan het begin van een nieuwe beleidsplanperiode
opnieuw vastgesteld op basis van een actuele risico-inventarisatie en risicoanalyse.
Overig:
Geen.
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7. Aandachtspunten / risico’s
Geen.

8. Implementatie en communicatie
De financiële vertaling van de actualisatie van de Risicoanalyse 2018-2019 programma GHOR voor
het benodigd niveau van de algemene reserve vindt plaats bij het opstellen van de jaarrekening 2019
en de verwerking van het jaarrekeningresultaat 2019.
De bestemmingsreserve Instroom nieuwe OvDG’en wordt afgewikkeld met de jaarrekening 2017.

9. Bijlagen
Risicoanalyse 2018-2019 programma Geneeskundige Hulpverlening

10. Historie besluitvorming
25 juni 2015

Algemeen Bestuur

30 juni 2016

Algemeen Bestuur

29 juni 2017

Algemeen Bestuur

29 juni 2017

Algemeen Bestuur

Vaststelling risicoanalyse GHOR Hollands Midden
met afspraken over bodem en plafond algemene
reserve
Bestuurlijke afspraken over de relatie tussen het
bestuur VRHM en bestuur RDOG Hollands Midden
Besluit en positief advies aan bestuur RDOG
Hollands Midden over ontwerpbegroting 2018
programma GHOR en deelprogramma IZB
Besluit Nota Reserves VRHM 2017-2018
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Titel

Risicoanalyse

Programma Geneeskundige Hulpverlening
2018-2019

Datum: 20 november 2017
Versie: 1-1
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1.

Inleiding

Risicoanalyse 2015
Het Algemeen Bestuur VRHM heeft op 25 juni 2015
de risicoanalyse en op basis hiervan de bodem en

Besluitvorming
Datum

Vergadering

programma Geneeskundige Hulpverlening (GHOR)

14-09-2017

Dagelijks Bestuur VRHM

vastgesteld en deze met een positief advies

07-12-2017

Algemeen Bestuur VRHM

18-01-2018

Dagelijks Bestuur RDOG Hollands Midden

07-02-2018

Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden

het plafond van de algemene reserve voor het

voorgelegd aan het bestuur RDOG Hollands
Midden.
Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden
heeft de risicoanalyse en het voorstel voor de
hoogte van de algemene reserve op 1 juli 2015

RDOG Hollands Midden is voornemens om de

vastgesteld: bodem van de algemene reserve van

geactualiseerde risicoanalyse van het programma

het programma GHOR bedraagt €45.000 en het

GHOR en voorstel algemene reserve tegelijk met de

plafond €110.000.

geactualiseerde risico-inventarisatie van RDOG
Hollands Midden te agenderen in het bestuur

Actualisatie risicoanalyse
In de ontwerpbegroting 2018 programma GHOR en
deelprogramma Infectieziektebestrijding (IZB) is
aangekondigd de risicoanalyse 2015 van het

RDOG Hollands Midden.
Na positief advies van het Algemeen Bestuur
VRHM, vindt vaststelling door het bestuur RDOG
Hollands Midden plaats.

programma GHOR te actualiseren.
Doel risicoanalyse 2018-2019
In deze risicoanalyse gaat het vooral om risico´s die
kans op gevaar of schade op de interne beheersing
van de organisatie kunnen veroorzaken met een
financieel gevolg van substantiële omvang.
Het doel is het gefundeerd aangeven van de hoogte
van de algemene reserve voor het
weerstandsvermogen van het programma GHOR.
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2.

Begrippen

Risico´s

Weerstandscapaciteit

Risico´s zijn gebeurtenissen in de

Weerstandscapaciteit bestaat uit de mogelijkheden

organisatieomgeving en kansen en bedreigingen op

waarover het programma beschikt om niet

de interne beheersing van de organisatie die hieruit

voorziene lasten te dekken zonder dat begroting en

voortkomen.

doelstellingen worden aangepast.

Risico’s relevant voor het weerstandsvermogen zijn
die risico’s die niet op een andere wijze zijn te
ondervangen.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is de mate waarin het

Risicomanagement

programma GHOR in staat is financiële gevolgen
van opgetreden risico’s door inzet van eigen

Het doel van risicomanagement is effectief om te

middelen op te vangen. Het is de confrontatie

gaan met deze kansen en bedreigingen die invloed

tussen beschikbare weerstandscapaciteit en

hebben op de realisatie van organisatie-

gekwantificeerde risico’s.

doelstellingen en de interne beheersing van de
organisatie.

Een adequaat weerstandsvermogen voorkomt dat

Door inzicht in de risico’s wordt de organisatie in

bij elke substantiële tegenvaller aan gemeenten in

staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te

de regio Hollands Midden extra financiering moet

nemen, zodat risico’s nu en risico’s in de toekomst

worden gevraagd en/of tot bijstelling van

in verhouding staan tot de vermogenspositie van het
programma GHOR.

beleidsdoelstellingen moet worden besloten.
Het huidig weerstandsvermogen is dus verhouding
tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en
benodigde weerstandscapaciteit.
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3.

Formeel kader

Besluit Begroting en Verantwoording provincies
en gemeenten (BBV)
Conform het BBV heeft het programma GHOR in
haar begroting 2018 een paragraaf
Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.
Bestuurlijke afspraken
De bestuurlijke afspraken tussen VRHM en RDOG
Hollands Midden (30 juni 2016) regelen de verdeling
van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van
de besturen VRHM en RDOG Hollands Midden voor

een positief jaarrekeningresultaat of vrijval
bestemmingsreserves.
Indien de algemene reserve lager kan zijn dan in de
voorgaande periode, wordt het surplus gecrediteerd
aan de deelnemende gemeenten, tenzij het
Algemeen Bestuur anders besluit.
Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden
hanteert in de Nota Herziene Reserves en
Voorzieningen 2014-2017 wel het
beleidsuitgangspunt van een boven- en ondergrens
van de algemene reserve.

het programma GHOR. Artikel 2 regelt dat het
bestuur RDOG Hollands Midden advies vraagt aan
het bestuur VRHM over begroting en
verantwoording van het programma GHOR en het
deelprogramma IZB. Het bestuur RDOG Hollands
Midden wijkt slechts af van het advies van het
bestuur VRHM na overleg tussen beide besturen.

Bestuurlijke kaders voor weerstandsvermogen
en risicobeheersing
De wijze waarop omgegaan wordt binnen de
Gemeenschappelijke Regelingen VRHM en RDOG
Hollands Midden met weerstandscapaciteit en
weerstandsvermogen vindt plaats binnen de door
het algemeen bestuur vastgestelde kaders en
procedures.
Het kader voor VRHM is de Nota Reserves 20172018 (29 juni 2017).
Het kader voor RDOG Hollands Midden is de
Herziene Nota Reserves en Voorzieningen 20142017 (14 oktober 2015).
Beide Nota’s reserves gaan uit van het BBV; de
vertaling in beleidsuitgangspunten is echter niet
gelijk. Zo heeft het Algemeen Bestuur VRHM op
29 juni 2017 het volgende beleid vastgesteld:

Te volgen beleid voor het programma GHOR?
Aangezien het BBV eisen stelt aan een paragraaf
Weerstandsvermogen en Risicobeheersing in de
begroting en het Algemeen Bestuur VRHM over
begroting en jaarstukken van het programma GHOR
een zwaarwegende adviesfunctie heeft, zijn de
bestuurlijke afspraken gevolgd uit de Nota Reserves
VRHM 2017-2018.
Indien hiervan wordt afgeweken wordt dit expliciet
aangegeven.
Verantwoording ontwikkelingen risico’s
Het programma GHOR monitort en rapporteert
ontwikkelingen in haar risico’s in de bestuurlijke
rapportages en jaarstukken.
Vanaf de begroting 2019 is actualisatie van de
risicoanalyse en voorstel voor de hoogte van de
algemene reserve van het programma GHOR
onderdeel van het begrotingsproces.

Een belangrijke wijziging betreft het weglaten van
een onder- en bovengrens van de algemene
reserve (en daarmee van een aanvulling tot het
niveau van de ondergrens door de deelnemende
gemeenten). Dit is gewijzigd in het uitgangspunt dat
de omvang van de algemene reserve aan het begin
van een nieuwe beleidsplanperiode opnieuw wordt
vastgesteld op basis van een risico-inventarisatie en
risicoanalyse op het gebied van de interne
beheersing van de organisatie.
Indien de algemene reserve hoger moet zijn dan in
de voorgaande periode, wordt dit aangevuld vanuit
4

4.

Werkwijze risicoanalyse

Proces

Verantwoording vindt plaats via de management- en

Risico’s in met name ondersteunende processen

bestuurlijke rapportages.

van de sector GHOR kunnen ook betrekking
hebben op andere sectoren van RDOG Hollands

Kwaliteitsmanagementsysteem GHOR

Midden. Deze risico’s adresseert manager GHOR

GHOR Hollands Midden beschouwt

aan het Managementteam (MT) van RDOG

risicomanagement als een belangrijk proces dat

Hollands Midden. Voor een efficiënte werkwijze is

geïntegreerd is in de wijze waarop zij haar taken

daarom het risicomanagementproces van RDOG

uitvoert, beheerst en ervan leert.

Hollands Midden gebruikt.

Op 25 september 2017 wordt de mate waarin dit

Bij de risico-inventarisaties zijn de proceseigenaren

proces wordt beheerst beoordeeld als onderdeel

en één of meerdere deskundigen van de

van jaarlijkse externe audit van het

betreffende processen betrokken.

kwaliteitsmanagementsysteem.

Vervolgens heeft manager GHOR en een
specialist/financieel adviseur van RDOG Hollands
Midden deze inventarisaties beoordeeld.
Monitoring vindt plaats via het
kwaliteitsmanagementsysteem.

Waardering van risico’s
Risico’s zijn gewaardeerd met een mate van ‘ernst’
en een mate van ‘kans’.

Waardering naar ernst en kans bij risico’s:
Ernst
2
4

Omschrijving

Kans
2

vervelend, maar niet ernstig
middelgrote ernst, inefficiënt voor organisatie of kan

4

ergernis/ongemak oproepen bij partners

Omschrijving
kleine kans dat het risico zich voor doet
middelgrote kans dat het risico zich voor
doet

ernstig, risico in het nakomen van afspraken met bestuur en
6

partners en/of veiligheid/gezondheid van medewerkers is in

6

grote kans dat het risico zich voor doet

het geding
8

8

catastrofaal voor partner en/of GHOR

Inschatting risico’s in geldwaarden
Door het gebruik van risicoklassen zijn risico’s
binnen RDOG Hollands Midden uniform ingedeeld.
De bandbreedtes per risicoklasse zijn hiernaast
vermeld. Het financieel gevolg per risico is berekend
met behulp van het klassenmidden.

Klassenindeling

zeer grote kans dat het risico zich voor
doet

Risico’s uitgedrukt in
geldwaarden (in €)

Klasse 1

< 5.000

Klasse 2

5.000 – 25.000

Klasse 3

25.000 – 100.000

Klasse 4

100.000 – 500.000

Klasse 5

>500.000
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5.

Risico-inventarisatie en risicoanalyse

Uitkomsten risico-inventarisatie

Ook is het procesmanagement bij GHOR

Uit de inventarisatie zijn in totaal 19 risico’s voor

geoptimaliseerd, waardoor een vollediger beeld is

2018 en 2019 in beeld gebracht met financiële

verkregen van risico´s in alle processen van de

impact.

GHOR.

Titel

De kans dat risico’s optreden met effect op de
interne beheersing van het programma GHOR is

Benodigde weerstandscapaciteit

niet groot; de impact echter vaak wel.

Het reserveren van het maximale bedrag aan

De kostenstructuur van het programma GHOR is

risico’s is ongewenst. De benodigde

(semi)vast. Het opvangen van budgettaire

weerstandscapaciteit is daarom gebaseerd op

tegenvallers op korte termijn is lastig.

financiële gekwantificeerde risico’s met een hoge
ernst (waardering 6 of 8) en/of met een hoge kans

Als alle risico’s optreden dan is de verwachte

(waardering 6 of 8). Dit zijn in totaal 9 risico’s.

financiële impact €647.500.

De risico’s treden immers niet allemaal tegelijk en in
hun maximale omvang op.

Vergelijking Risicoanalyse 2015

De financiële gevolgen van elk risico zijn gewogen

Ten opzichte van de Risicoanalyse 2015 is een

met de uitkomst van ‘ernst’ maal ‘kans’. Dit

andere methode gebruikt en zijn ook risico´s in

resulteert in een benodigde weerstandscapaciteit

beeld gebracht in de ondersteunende en

van €94.300.

klantprocessen. Vooral bij informatiemanagement,
ICT en inkoop zijn nieuwe risico´s onderkend.

Overzicht risico’s met hoge ernst en/of hoge kans met financieel gevolg (klassenmidden):
Kans, Ernst, Financieel gevolg

Gebeurtenis/situatie/risico

Gevolgen

Kans

4

Onder andere door nieuwe Omgevingswet: VRHM

Professionele capaciteit is te krap bij de GHOR om

Ernst

6

(en daardoor GHOR) ontvangt adviesaanvragen

tijdig en adequaat te adviseren. Tijdelijke inhuur om

Financieel gevolg: klasse 3

voor ruimtelijke vraagstukken te laat, ad hoc en/of

aan de niet planmatige vraag te voldoen.

€62.500

veel tegelijk.

Kans

2

Een langdurig incident en/of gelijktijdige incidenten

Benodigde externe inhuur ter versterking van de

Ernst

6

leggen een zware druk op de parate GHOR-

personele capaciteit voor uitvoering van de primaire

Financieel gevolg: klasse 3

organisatie, die m.u.v. OvDG’en en ODPG’en,

processen. Ook hogere vervangingskosten voor

€62.500

bestaat uit bureaumedewerkers.

uren OvDG’en.

Kans

2

De middelen aan informatievoorziening in de

GGD GHOR Nederland vernieuwt GHOR4all en

Ernst

6

opgeschaalde fase voor de zorgpartners (zoals

verwacht in deze een (investerings)bijdrage van

Financieel gevolg: klasse 2

GHOR4all) voldoen niet meer aan

GHOR-regio’s. Financiële gevolgen voor GHOR

€15.000

informatiebehoeften van partners en GHOR.

van nieuwe middelen aan informatievoorziening in

Onderzocht wordt welke informatiemiddelen

de zorgketen vormen tevens een risico.

voldoen voor de zorgpartners en GHOR.
Kans

4

Langdurig (te) geringe bezetting van operationele

Niet voldoen aan beschikbaarheidseisen vanuit Wvr

Ernst

6

GHOR-functionarissen bijvoorbeeld als gevolg van

voor het (langdurig) vervullen van crisistaken. Met

Financieel gevolg: klasse 3

ziekte of uitstroom medewerkers. Indien uitstroom

lange termijn personeelsplanning voor operationele

€62.500

> 2 personen, dan extra en tijdelijke kosten voor

GHOR-functies tijdig anticiperen. Werving, selectie

Opleiden, Trainen en Oefenen.

en opleiding groter aantal GHOR-functionarissen
om te voldoen aan de verwachte uitstroom.
Indien het risico zich voordoet: tijdelijke inhuur
functionarissen andere regio.
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Kans

4

Partners vragen hogere vergoeding voor

Partners hebben i.h.a. monopolie positie in het

Ernst

6

beschikbaarheid en leveren van personeel aan

leveren van personeel en diensten.

GHOR voor GHOR-functies en GHOR-taken.

Onderhandelingspositie GHOR/RDOG is gering.

Financieel gevolg: klasse 3
€62.500
Kans

4

Gelijktijdige uitstroom/langdurig ziekte van 2 of

Externe inhuur van personeel om tekort te

Ernst

6

meer bureaumedewerkers. Verlies specialistische

overbruggen en continuïteit te waarborgen.

Financieel gevolg: klasse 3

dossierkennis en discontinuïteit in

€62.500

relatiemanagement in het GHOR-netwerk.

Kans

2

Ernst

8

Aanval Ransomware op bestanden GHOR.

Preventieve maatregelen (i.s.m. RDOG) om nieuwe
aanval te voorkomen: inhuur externe ICT

Financieel gevolg: klasse 3

deskundigheid. Indien GHOR-bestanden via back-

€62.500

up niet vindbaar zijn, opnieuw bestanden regelen.
Externe ondersteuning in capaciteit nodig.

Kans

2

Niet rechtmatige inkoop (bij inkoop >€25.000

Bedrijf aan wie de inkoopopdracht niet is gegeven,

Ernst

6

meerdere offertes nodig).

wil compensatie van GHOR/RDOG voor gederfde

Financieel gevolg: klasse 3

inkomsten. Elk bedrijf dat ook had kunnen leveren,

€62.500

kan deze claim ook neerleggen.

Kans

2

De inkoop levert niet het juiste product of het juiste

Maatregelen: actief monitoren dat het inkoopproces

Ernst

6

niveau van dienstverlening.

volgens afspraken verloopt.

Financieel gevolg: klasse 3

Opnieuw inkopen van product of dienst.

€62.500

Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit betreft de

De ratio voor het programma GHOR duidt op een

algemene reserve van het programma GHOR en

voldoende weerstandsvermogen

het bedrag aan onvoorzien in de begroting.
Waardering
Weerstandscapaciteit
(x€1.000) per 01-01

2017

Algemene reserve
Onvoorzien
Totaal

2018

2019

110

110

110

19

19

19

129

129

129

Relatie benodigde en beschikbare

Ratio

Betekenis

A

>2,0

Uitstekend

B

1,4 – 2,0

Ruim voldoende

C

1,0 – 1,4

Voldoende

D

0,8 – 1,0

Matig

E

0,6 – 0,8

Onvoldoende

F

<0,6

Ruim onvoldoende

weerstandscapaciteit
Het huidig weerstandsvermogen is de verhouding
tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en
benodigde weerstandscapaciteit.
Voor 2018 en 2019 is deze verhouding voor het
programma GHOR: €129.000/€94.300 = 1,37.
In de Nota Reserves VRHM 2017-2018 zijn voor de
beoordeling van het weerstandsvermogen normen
gebruikt, ontwikkeld in samenwerking met de
Universiteit Twente (zie overzicht).
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Wat komt voor rekening van GHOR en wat voor gemeenten?
Onderdeel of aspect

Door het programma GHOR

Door de deelnemende gemeenten

Bij begroting vastgestelde exploitatie,
incl. kosten van het voorbereiden van

Lasten en baten binnen kader van de

de GHOR-crisisorganisatie en

begroting organiseren

Gemeentelijke bijdrage voldoen

deelname aan het oefenen met VRHM
Kosten voortvloeiend uit GRIP-fasen

Lasten en baten binnen kader van de
begroting organiseren

Geen extra gemeentelijke bijdrage
Is overschrijding hoger dan de algemene

Overschrijding van de exploitatie

Opvangen binnen de algemene reserve

reserve, dan vullen gemeenten dit aan

tot €94.300 (vanaf begroting 2019).

(artikel 51 GR VRHM; art 27 GR RDOG
Hollands Midden)
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6.

Voorgestelde mutaties in de reserves programma GHOR

Mutaties in de algemene reserve
Bij het vaststellen van de Risicoanalyse programma
GHOR (25 juni 2015) is de bodem van de algemene

Mutaties in de bestemmingsreserve

reserve vastgesteld op €45.000 en het plafond

Het programma GHOR beschikt over één

€110.000.

bestemmingsreserve namelijk Instroom nieuwe

Voor een voldoende weerstandsvermogen op basis

Officieren van Dienst Geneeskundig (OvDG) vanaf

van deze Risicoanalyse 2018-2019 programma

2014 tot en met 2018.

GHOR is een algemene reserve van €94.300

Het doel van deze bestemmingsreserve is te

toereikend.

voorzien in de werving, selectie en opleiding van 8
van de 14 OvDG’en die in een (verwachte) periode

Het voorstel is:

van 4 jaar de operationele GHOR-functie



Conform het beleid van VRHM geen bodem en

beëindigen op grond van hun leeftijd.

plafond van de algemene reserve van het

De tijdelijk en extra inspanningen op het gebied van

programma GHOR vanaf 2019 te hanteren.

Opleiden, Trainen en Oefenen leggen een zware

Het niveau van algemene reserve van het

druk op het beschikbare budget door de verplichte

programma GHOR vanaf begroting 2019 op

urencompensatie aan de RAV Hollands Midden en

€94.300 in te stellen. Het weerstandsvermogen

de landelijk in te kopen opleidingen

is dan 1,37 (voldoende). Financiële vertaling

De prognose is dat op 31 december 2017 €58.100

hiervan vindt in feite plaats bij het opstellen van

vrijvalt uit deze bestemmingsreserve.



de jaarrekening 2019 en bij verwerking van het
jaarrekeningresultaat 2019.

Mutaties in de bestemmingsreserve
Realisatie/
prognose

Jaar

01-01

Mutaties

31-12

In €

In €

In €

Toelichting op de mutaties
In 2014 is gestart met instroom van twee OvDG’en. De

realisatie

2014

192.000

25.900

166.100

keuze voor het moment van uitstroom blijkt vooral een
uitkomst van persoonlijke afwegingen.
Onttrekking aan de reserves is lager dan begroot omdat een

realisatie

2015

166.100

13.000

153.100

deel van de gemaakte kosten voor de opleiding van nieuwe
OvDG’en ten laste is gebracht van het reguliere budget van
Opleiden Trainen en Oefenen.

realisatie

2016

153.100

47.000

106.100

In 2016 zijn twee nieuwe OvDG’en opgeleid, getraind en
geoefend.
Inmiddels zijn 7 van de 8 OvDG’en vervangen. Het jaar van

prognose

2017

106.100

48.000

58.100

uittreden van de laatste van deze 8 OvDG’en is nog niet
bekend. Daarom wil de GHOR de kosten van vervanging
vanaf 2018 ten laste van de reguliere begroting brengen.

prognose

2018

0

0

0

Bestemmingsreserve wordt afgesloten op 31-12-2017
(conform begroting 2017).
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B.7

1. Samenvatting voorstel
In deze beslisnotitie informeren wij u over de pilot prestatiemeting bevolkingszorg en vragen wij
instemming met het vervolgtraject.
Aan de hand van de peer review methode is de prestatiemeting bevolkingszorg als pilot uitgevoerd bij
de samenwerkende gemeenten in de regio Leiden en bij de gemeente Noordwijk. Op hoofdlijnen
informeren wij u over de aanpak van de pilot, de resultaten, geleerde lessen en het vervolgproces.
Hierbij wordt niet in detail getreden over de uitkomsten van de gesprekken in de twee pilots om de
openheid in de gesprekken niet te schaden.
Daarnaast wordt gevraagd om instemming met de verdere ontwikkeling van deze methodiek, waarbij
het doel is om de prestatiemeting uit te rollen binnen (alle gemeenten van) de Veiligheidsregio
Hollands Midden.

2. Algemeen
Onderwerp:

Eindrapportage pilot
Prestatiemeting

Opgesteld door:
Afgestemd met:

Evert van de Pol, BGC
-

Regiegroep
gemeentesecretarissen
- MOV'ers
7 december 2017

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

B.7

Bijlage(n):

-

Portefeuille:

M. Schoenmaker (DB)
R. Bitter (VD)
-

Status:

Besluitvormend

Datum:

-

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van:
1. onderstaande eindrapportage van de pilot prestatiemeting Bevolkingszorg
en besluit:
2. in te stemmen met de verdere ontwikkeling van de bij de pilot gehanteerde methodiek
3. de prestatiemeting bevolkingszorg de aankomende jaren als een cyclisch proces uit te voeren
binnen (de gemeenten van) de Veiligheidsregio Hollands Midden.

4. Toelichting op het besluit
Inleiding
In 2015 is gestart met de ontwikkeling van een nieuw Prestatiekader Bevolkingszorg Hollands
Midden. Dit prestatiekader verving het normenkader gemeentelijke processen. Het prestatiekader
bevat outputgerichte prestaties. Ook de manier van meten is veranderd. Waar het in het normenkader
ging om de vraag: ‘welke inspanning heb je in de voorbereiding geleverd?’, gaat het nu veel meer om

de vraag: ‘wat is het effect van je inspanning en wat kunnen we daarvan leren?’ De nieuwe
meetmethode is gebaseerd op de peer review methode. Doelstelling van de peer review is om
(samenwerkende) gemeenten te adviseren over verbeteringen; het is als het ware voor de
gemeenten een spiegel en veel minder een harde beoordeling. Het gaat dan om adviezen hoe zaken
beter of anders kunnen op basis van best practices, maar bijvoorbeeld ook het zichtbaar maken van
blinde vlekken.
Op verzoek van de regiegroep gemeentesecretarissen is eind 2016 gestart met een pilot. Deze pilot
is uitgevoerd bij de gemeente Noordwijk en de samenwerkende gemeenten in de regio Leiden
(Bevolkingszorg Regio Leiden – BRL). Doel van deze pilot was bekend raken met de nieuwe
methodiek door te doen en lessen te leren om de methodiek te verfijnen (zie: lessons learned).
Aanpak
De prestatiemeting is gebaseerd op de peer-review methode. In deze methode staan gesprekken
tussen (gelijkwaardige) collega’s centraal om het werk te toetsen en te verbeteren. De aanpak
bestond op hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:
 Beschrijving door de MOV’ers van de wijze (het hoe) waarop door de (samenwerkende)
gemeente(n) invulling wordt gegeven aan het behalen van de prestaties uit het prestatiekader.
 Voorbereidende gesprekken om vraagstukken te definiëren die centraal staan in de review.
 Individuele gesprekken tussen de MOV’ers en leden van het reviewteam als verdieping op de
aangeleverde beschrijvingen en verder aanscherpen, duiden en onderzoeken van de
vraagstukken.
 Groepsgesprek met de MOV’ers (alleen BRL) om de vraagstukken te bespreken en oplossingen of
oplossingsrichtingen te bespreken. In de gemeenten Noordwijk is dit gecombineerd met het
individuele gesprek met de MOV’er.
 Groepsgesprek met de gemeentesecretarissen (alleen BRL). In dit gesprek kwam in
geabstraheerde vorm de vraagstukken naar voren in relatie tot de rol van de
gemeentesecretarissen. In Noordwijk is dit gesprek gevoerd met de gemeentesecretaris en de
MOV samen.
 Eindrapportage voor de gemeente Noordwijk en het samenwerkingsverband BRL.
Resultaten
De nieuwe methodiek heeft er toe geleid dat geen harde beoordeling gegeven wordt van de stand
van zaken. Wel heeft de nieuwe methodiek tot veel waardering geleid, nieuwe inzichten opgeleverd
en effect gehad op de manier waarop uitvoering wordt gegeven aan bepaalde taken. Deze punten
zijn hieronder samengevat weergegeven. Afgezet tegen de voormalige scan gemeentelijke processen
waar gewerkt werd met een ‘afvinklijst’ komen huidige inzichten tot stand op basis van collegiale
gesprekken. Hierdoor komt een gesprek op gang waarbij nagedacht wordt over het effect van het
handelen. Niet feitelijk: ‘wat stop je er in’, maar wat is het effect daarvan? Het motiverende karakter
van deze methode is daarbij groter dan bij een feitelijke meting op de input.
In de twee gehouden pilots kwamen drie overkoepelende thema’s terug. Vanuit het reviewteam wordt
aanbevolen om in ieder geval op deze thema’s regionaal een duidelijke visie, richting of uitwerking op
te stellen. Voorgesteld wordt deze thema’s op te nemen / te borgen in het jaarplan Oranje Kolom. De
thema’s zijn:
1. Samenwerking (in het cluster).
Binnen dit thema is met name met elkaar nagedacht over de mate en wijze van samenwerking in het
cluster. Er is aandacht gegeven aan de visie van de individuele gemeenten op samenwerking. Binnen
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alle clusters wordt samengewerkt, maar de nadruk op het lokale karakter of lokale kennis levert
spanning op. Ook de beschikbare tijd en de motivatie van medewerkers om samen te werken is
besproken. De samenwerking staat door de grotere aandacht voor sociale / lokale veiligheidsthema’s
onder druk en wordt soms vrijblijvend ervaren. Als oplossingsrichtingen zijn een aantal thema’s
geduid zoals een heldere koers die belangrijk is voor de collega’s om de samenwerking vorm te
geven, een duidelijke afbakening van de klus die uitgevoerd moet worden met een heldere rol- en
taakverdeling en het elkaar blijven aanspreken op motivatie en het bereiken van de doelen.
2. Bevolkingszorg op Orde.
De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor Bevolkingszorg op Orde met als centrale
thema’s: zelfredzaamheid en veerkracht van de samenleving. In de gesprekken is geduid dat blijvend
aandacht nodig is voor deze visie op bevolkingszorg. Geconstateerd is dat er veel aandacht is
uitgegaan naar organisatorische wijzigingen, maar minder op het vertalen van de visie naar het
handelen van medewerkers. Ook lijkt de aandacht voor crisisbeheersing o.a. door BZOO afgenomen
te zijn, omdat meer uitgegaan wordt van kernprocessen, aansluiting bij het dagelijks werk en het
improvisatievermogen van medewerkers. Betekent dit dan ook dat het allemaal minder wordt qua
voorbereiding of moet het juist anders? In de gesprekken is vooral naar voren gekomen dat de
voorbereiding anders moet.
Geconstateerd is dat elementen uit BZOO ook op verschillende andere beleidsterreinen een rol
spelen. Geconcludeerd is dat er synergiewinst kan worden behaald als er met deze andere
beleidsterreinen verbinding gemaakt wordt.
3. Opleiden, Trainen en Oefenen.
Opleiden, trainen en oefenen wordt gezien als belangrijkste tool om medewerkers voor te bereiden op
de crisisrol. Tegelijkertijd is er minder aandacht voor door o.a. bovenstaande ontwikkelingen op de
intergemeentelijke samenwerking en Bevolkingszorg op Orde. Er moet nadrukkelijker gezocht worden
naar een antwoord op de vraag: ‘wanneer ben je vakbekwaam’. Wie heeft wat nodig om zijn of haar
crisisrol goed in te vullen? Maak hier vanuit de verschillende invalshoeken keuzes in en maak dit
inzichtelijk.
Daarnaast zijn diverse andere thema’s aan bod gekomen als het inrichten van een digitaal platform
om intergemeentelijk informatie te delen, netwerkmanagement, continuïteit van de (crisis)organisatie
en onzekerheid bij medewerkers over hun crisisrol.
Lessons learned (methodiek)
Met betrekking tot de ontwikkeling van de meetmethode (de methodiek) zijn de volgende leerpunten
opgedaan in de pilot:
 In de pilot stonden vraagstukken die door de collega’s werden aangedragen centraal. Deze
vraagstukken zijn uitgebreid geanalyseerd in de gesprekken, maar voor het samen zoeken naar
oplossingen is niet altijd actief tijd gemaakt. In de opzet van de methodiek zal dit bij volgende
reviews nadrukkelijk aan de orde komen.
 Door het centraal stellen van de aangedragen vraagstukken is er minder aandacht geweest voor
de te behalen prestaties uit het prestatiekader en de wijze waarop de (samenwerkende)
gemeente(n) daar invulling aan geven. De wens blijft om de aangedragen vraagstukken centraal
te laten staan, maar meer balans aan te brengen door in de beginfase in eerste instantie door te
vragen op de volle breedte van het prestatiekader. Hierdoor kunnen in de rapportage naast de
vraagstukken (datgene wat aandacht behoeft) ook best practices, slimme ideeën en oplossingen
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benoemd worden. Daarnaast is geopperd om een globaal beeld van de kwaliteit van de
crisisorganisatie te verkrijgen door eenvoudige tabletop oefeningen met een aantal operationele
functionarissen toe te voegen aan de review. Daarmee kan worden gepeild in hoeverre de
prestaties gehaald worden.
 Zoeken naar de rollen van de burgemeesters en de gemeentesecretarissen in de review. De
burgemeesters zijn beperkt betrokken bij de review zelf. Wel zijn ze van tevoren bevraagd. Gezien
de aard van de review, namelijk vaak organisatorisch van aard (het hoe) ligt er ook geen grotere
rol in het vooruitzicht. Commitment op de uitvoering van de review en een goede informatiepositie
blijven echter belangrijk voor de rol van de burgemeester. De gemeentesecretarissen zijn wel
actief betrokken bij de review, maar als vervolg op de bespreking van de MOV’ers en niet op basis
van eigen aangedragen thema’s.
 Geopperd is om in de toekomst de review uit te breiden met medewerkers uit de gemeentelijke
crisisorganisatie en niet meer enkel de MOV’ers. Dit punt wordt meegenomen in de verdere
uitwerking van de methodiek en zal zeker benut worden als het noodzakelijk is ter beantwoording
van de vraagstukken vanuit de gemeente(n).
 Bepaal bewust op welk niveau de review wordt uitgevoerd. De keuze voor Noordwijk als
individuele gemeente is een bewuste geweest, maar in de besprekingen komt regelmatig de
samenwerking om de hoek kijken. Op veel thema’s wordt in meer of mindere mate samengewerkt
in de Duin- en Bollenstreek. In het reviewteam is het beeld ontstaan dat bij de keuze voor een
individuele gemeenten er scherper gekeken moet worden naar de te bespreken vraagstukken: wat
is het vraagstuk voor deze gemeente? Het antwoord op deze vraag moet dan vervolgens leidend
zijn voor de aanpak van de review.
Leden reviewteam
Juul Covers

gemeentesecretaris Teylingen

Ruud Bitter

coördinerend Functionaris

Jaap Verlare

MOV Nieuwkoop

Nicolette Caspers

MOV Noordwijk

Connie Arkesteijn

MOV Alphen aan den Rijn

Louis van Wijk

MOV Bodegraven-Reeuwijk

Pieter Vletter

MOV Noordwijkerhout

Evert van de Pol

Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Gijs van der Niet

Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

5. Kader
-

Prestatiekader Bevolkingszorg Hollands Midden
Uitvoeringsdocument prestatiemeting

6. Consequenties
Capaciteit:
Vanuit het Bureau Gemeentelijk Crisisbeheersing is capaciteit beschikbaar. Ook wordt gebruik
gemaakt van MOV capaciteit uit de gemeenten.
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7. Aandachtspunten / risico’s
geen

8. Implementatie en communicatie
Vervolgproces
Het vervolgproces ziet er als volgt uit:
Activiteit
Huidige methode verder uitwerken op basis van onder andere bovenstaande
verbeterpunten.
In gesprek gaan met de gemeente(n) op welk niveau zij de review willen
uitvoeren. Dit kan dus lokaal of intergemeentelijk zijn. Of beide als vervolg op
elkaar.
In overleg met de gemeente(n) inplannen van de reviews. Het uitvoeren van
de reviews is een flexibel continue proces. De reviews worden uitgevoerd op
momenten waarop het voor de gemeenten de meest toegevoegde waarde
heeft. Het streven is één keer per beleidsperiode alle (samenwerkende)
gemeenten te reviewen
Plannen regionale review (BGC) – eind 2017 / begin 2018
Werven nieuwe leden reviewteams / instellen reviewteams
Bijscholen (nieuwe leden van de) reviewteams.
Uitvoeren review(s)
Tussentijdse evaluatie (afhankelijk van planning)
Afhankelijk van planning per half jaar bestuurlijke rapportage VRHM

Planning
Q2/Q3 -2017
Q2/Q3-2017

Q2/Q3-2017

Q2/Q3-2017
Q2-2017
Q3-2017
Q3- 2017 tot Q42018.
Q1 / Q2-2018

9. Bijlagen
-

geen

10. Historie besluitvorming
-

juni 2017
22 juni 2017
3 juli
14 september

Gedeeld met MOV’ers van de gemeenten in de VRHM
Besproken met regiegroep gemeentesecretarissen
Veiligheidsdirectie VRHM
Dagelijks Bestuur VRHM
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B.8

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

2. Algemeen
Onderwerp:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Onderzoek beleving
repressief
brandweerpersoneel
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

Concernstaf /
Peter Kessels

Datum

7 december 2017

B.8

Bijlage(n):

2

K.J.G. Kats (DB)
H. Zuidijk (VD)
-

Status:

Besluitvormend

Datum:

-

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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Basisdocument brandweer Nederland
Regiobeeld Hollands-Midden
mei-juni 2017

Belevingsonderzoek
repressief
brandweerpersoneel

De opzet van dit tabellenboek
Dit tabellenboek maakt deel uit van het belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel 2017. De eerste pagina's bieden
een samenvattend overzicht van de resultaten op de verschillende thema's die in dit onderzoek betrokken zijn. Daarbij
worden de resultaten gepresenteerd van die vragen die raken aan de kern van de beleving van repressief brandweerpersoneel
bij het desbetreffende thema. Daarnaast worden de scores op de verschillende in dit onderzoek onderscheiden constructen
gepresenteerd. Na de samenvatting volgt een overzicht van de resultaten per vraag.
Voor elke brandweerregio is een afzonderlijk tabellenboek opgesteld. Daarin treft de lezer na de vraag eerst de score voor de
desbetreffende regio in procenten en in absolute aantallen respondenten. Naast de regionale score volgt vervolgens de score
uit het landelijk beeld. Deze score wordt eveneens zowel weergegeven als percentage als in absolute aantallen. De laatste
kolommen laten - geanonimiseerd - zien wat de score is van de brandweerregio met de laagste (kolom 'min.) resp. de hoogste
(kolom 'max.') score op de desbetreffende antwoordcategorie. Dit geeft een indruk van de spreiding per vraag.
Voor een meerderheid van de vragen in het belevingsonderzoek geldt dat deze zijn uitgevraagd in de vorm van stellingen,
waarbij respondenten op een 5-puntsschaal konden antwoorden. In het tabellenboek worden de resultaten voor deze vragen
gepresenteerd in een vorm waarbij de score voor de antwoordcategorieën 'helemaal mee eens' en 'mee eens', resp. 'helemaal
mee oneens' en 'mee oneens' samen zijn genomen. Zo kan de lezer snel zien welk percentage respondenten het eens cq.
oneens is met een bepaalde stelling.
Bij elke vraag wordt het totaal aantal respondenten vermeld dat de desbetreffende vraag beantwoord heeft (N, niet
gecursiveerd). Per antwoordmogelijkheid staat aangegeven wat het absolute aantal respondenten is dat die
antwoordmogelijkheid heeft gekozen. Bij de berekening van percentages zijn respondenten die 'geen mening', 'n.v.t.' e.d.
hebben geantwoord buiten beschouwing gelaten. Boven de percentages staat tenslotte het absolute aantal respondenten
vermeld op basis waarvan de percentages zijn berekend (N , gecursiveerd). Omdat bij de berekening van de percentages de
antwoordcategorieën 'geen antwoord' e.d. buiten beschouwing zijn gelaten, ligt N (gecursiveerd) lager dan N (niet
gecursiveerd).
In deze samenvatting drukt N de basis uit waarop de percentages zijn berekend. Respondenten die 'geen mening' of 'n.v.t.'
hebben geantwoord zijn hier buiten beschouwing gelaten. Bij constructen drukt N het totaal aantal respondenten uit waar
het construct op is gebaseerd. Alleen respondenten die alle vragen die in het construct zijn opgenomen hebben beantwoord,
zijn in het construct betrokken.
Dit tabellenboek biedt geen nadere inhoudelijke duiding bij de gepresenteerde resultaten. Hiervoor wordt verwezen naar de
landelijke rapportage, waarin per onderzoeksthema uitsplitsingen naar relevante respondentkenmerken wordt geboden.
Opgemerkt wordt tenslotte dat de landelijke scores nadrukkelijk niet zijn bedoeld als normatief ijkpunt. De regionale
scores dienen te worden geduid tegen de achtergrond en context van de desbetreffende regio.
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Inhoudsopgave

Samenvatting

4

Introductievragen

7

Algemeen beeld

9

Beleving van het werk, vakbekwaamheid en vrijwilligersbeleid

11

Betrokkenheid, organisatievisie en regelruimte

20

Verhouding werkvloer en leiding

29

Ervaring uitruk op maat

37

Opkomsttijden

45

Werkdruk, organisatiecultuur en veilig en gezond werken

51

3

Samenvatting
NB: in de samenvatting drukt N de basis uit waar de percentages op zijn gebaseerd

Algemeen beeld

Reg. HM

N

Nederland

N

min.

max.

008 - Hoe vindt u dat de Nederlandse brandweer zich over
het algemeen ontwikkelt?
(% 'in de goede richting')

56%

450

58%

7.670

40%

80%

009 - Hoe vindt u dat de brandweer in uw regio zich over het
algemeen ontwikkelt?
(% 'in de goede richting')

39%

466

51%

7.865

29%

77%

017 - Ik voel me onzeker over de toekomst van mijn werk bij
de brandweer.
(% (Helemaal) mee eens)

41%

528

31%

8.790

16%

50%

019 - Ik vind het moeilijk het tempo van veranderingen bij
de brandweer in mijn regio bij te houden.
(% (Helemaal) mee eens)

18%

528

19%

8.790

11%

31%

012 - Alles bij elkaar genomen, hoe tevreden bent u met uw
werk bij de brandweer?
(rapportcijfer)

7,3

532

7,3

8.942

7,0

7,6

013 - Alles bij elkaar genomen, hoe tevreden bent u met de
brandweerorganisatie in uw regio?
(rapportcijfer)

5,9

532

6,2

8.942

5,4

7,0

Reg. HM

N

Nederland

N

min.

max.

061 - Ik ben er trots op dat ik brandweerman/vrouw ben.
(% (Helemaal) mee eens)

90%

508

92%

8.423

89%

95%

062 - Ik ga met plezier naar mijn werk bij de brandweer.
(% (Helemaal) mee eens)

86%

508

88%

8.423

81%

93%

3,6

508

3,8

8.423

3,6

4,0

Reg. HM

N

Nederland

N

min.

max.

057 - Ik weet wat de visie van de brandweer in mijn regio is.
(% (Helemaal) mee eens)

46%

511

47%

8.465

34%

69%

058 - Ik herken mij in de visie van de brandweer in mijn
regio.
(% (Helemaal) mee eens)

53%

231

63%

3.913

31%

84%

055 - Ik herken mij in een visie waarbij brandveilig leven
(preventie) en repressief brandweerwerk elkaar aanvullen.
(% (Helemaal) mee eens)

60%

511

55%

8.465

29%

67%

018 - Ik ervaar dat er bij de brandweer in mijn regio steeds
minder aandacht is voor repressief brandweerwerk (het
'blussen').
(% (Helemaal) mee eens)

55%

528

47%

8.790

26%

57%

Betrokkenheid bij en beleving van het werk

Mate van betrokkenheid bij het werk en de
brandweerorganisatie
(Construct o.b.v. vragen 059 en 060.
Score op 5-puntsschaal; 1 = laag; 5 = hoog.)
Organisatievisie en brandveilig leven

4

Regelruimte

Reg. HM

N

Nederland

N

min.

max.

2,4

480

2,6

7.700

2,3

3,1

30%

505

37%

8.327

26%

52%

8%

505

17%

8.319

8%

31%

Reg. HM

N

Nederland

N

min.

max.

Waardering vakbekwaamheid.
(Construct o.b.v. vragen 035, 036, 037 en 039.
Score op 5-puntsschaal; 1 = laag, 5 = hoog.)

3,9

499

3,9

8.383

3,6

4,0

Waardering kwaliteit en relevantie brandweeroefeningen.
(Construct o.b.v. vragen 042, 043 en 044.
Score op 5-puntsschaal; 1 = laag, 5 = hoog.)

3,0

507

3,2

8.466

2,8

3,5

Reg. HM

N

Nederland

N

min.

max.

3,1

478

3,1

8.087

2,9

3,3

21%

495

38%

8.344

21%

61%

Reg. HM

N

Nederland

N

min.

max.

Waardering direct leidinggevende/ploegchef.
(Construct o.b.v. vragen 100, 101, 102, 103, 104, 105 en 106.
Score op 5-puntsschaal; 1 = laag, 5 = hoog.)

3,8

186

3,6

3.028

3,3

3,9

Waardering hogere leidinggevende/management.
(Construct o.b.v. vragen 113, 114, 115, 116, 118, 119 en 120.
Score op 5-puntsschaal; 1 = laag, 5 = hoog.)

2,3

183

2,5

3.051

2,0

3,1

Waardering geboden ruimte voor inspraak door direct
leidinggevende/ploegchef.
(Construct o.b.v. vragen 108, 109, 110, 111.
Score op schaal 0-100; 0 = laag, 100 = hoog.)

75

153

74

2.388

56

87

Waardering geboden ruimte voor inspraak door hogere
leidinggevende/management.
(Construct o.b.v. vragen 122, 123, 125 en 126.
Score op schaal 0-100; 0 = laag, 100 = hoog.)

19

128

33

1.983

17

62

Reg. HM

N

Nederland

N

min.

max.

3,4

440

3,4

7.260

3,3

3,5

Beleving van de mate waarin de werkvloer centraal staat in
de brandweerorganisatie.
(Construct o.b.v. vragen 082, 083, 084.
Score op 5-puntsschaal; 1 = laag, 5 = hoog.)
074 - Posten en kazernes kunnen zelf beslissen hoe zij het
werk willen organiseren.
(% (Helemaal) mee eens)
078 - Hoe waardeert u, alles bij elkaar genomen, de
'regelruimte' in uw eigen brandweerwerk?
(% Uitstekend/Goed)
Vakbekwaamheid, oefenen en trainen

Vrijwilligersbeleid
Aantrekkelijkheid van de brandweerorganisatie voor
vrijwilligers.
(Construct o.b.v. vragen 024, 025, 026 en 028.
Score op 5-puntsschaal; 1 = laag, 5 = hoog.)
027 - De brandweer doet voldoende om nieuwe vrijwilligers
te werven.
(% (Helemaal) mee eens)
Verhouding werkvloer en leiding

Organisatiecultuur
Waardering voor diversiteit binnen de
brandweerorganisatie.
(Construct o.b.v. vragen 047, 048, 049 en 050.
Score op 5-puntsschaal; 1 = laag, 5 = hoog.)

5

Waardering ervaren openheid en veiligheid
organisatiecultuur.
(Construct o.b.v. vragen 206, 207 en 212.
Score op 5-puntsschaal; 1 = laag, 5 = hoog.)

3,5

190

3,4

3.286

3,1

3,7

Waardering lerende organisatie.
(Construct o.b.v. vragen 210 en 211.
Score op 5-puntsschaal; 1 = laag, 5 = hoog.)

3,5

188

3,5

3.348

3,0

3,7

Reg. HM

N

Nederland

N

min.

max.

21%

272

53%

4.094

14%

96%

3,0

263

3,2

3.985

2,4

3,6

17%

218

18%

3.671

7%

37%

5,3

272

5,7

4.094

4,6

7,1

Reg. HM

N

Nederland

N

min.

max.

173 - Hoe realistisch vindt u de opkomsttijden die gelden
voor uw kazerne of post?
(% (Helemaal) mee eens)

84%

261

80%

4.048

63%

96%

189 - Ik vind dat er goed wordt geluisterd naar de werkvloer
bij het opstellen van het dekkingsplan in mijn regio.
(% (Helemaal) mee eens.)

13%

251

19%

3.797

13%

48%

Reg. HM

N

Nederland

N

min.

max.

197 - Ik kan mijn werk bij de brandweer goed combineren
met mijn privéleven.
(% (Helemaal) mee eens)

84%

196

79%

3.427

68%

91%

199 - Ik heb meer werk te doen dan ik aan kan.
(% (Helemaal) mee eens)

11%

187

14%

3.329

6%

29%

Reg. HM

N

Nederland

N

min.

max.

218 - Ik vind dat de brandweer er alles aan doet om mij
veilig mijn werk te laten doen.
(% (Helemaal) mee eens)

72%

187

70%

3.338

49%

87%

231 - Ik vind het PPMO een geschikte test om na te gaan of ik
voldoende fit ben om mijn werk op de uitruk te kunnen
doen.
(% (Helemaal) mee eens)

58%

183

54%

3.258

34%

74%

Ervaring uitruk op maat
136 - Heeft u zelf ervaring met het uitrukken met een
variabele voertuigbezetting?
(% 'ja')
Waardering voor variabele voetuigbezetting bij
bezettingsproblematiek.
(Construct o.b.v. vragen 161 en 162.
Score op 5-puntsschaal; 1 = laag, 5 = hoog.)
171 - Bij de invoering van variabele voertuigbezetting is
goed geluisterd naar de ideeën en behoeften van de
werkvloer.
(% (Helemaal) mee eens)
142 - Hoe waardeert u het idee van 'uitruk op maat' bij
kleinere incidenten dan het maatgevend incident 'brand in
een woning'?
(rapportcijfer)
Opkomsttijden

Werkdruk

Veilig en gezond werken

6

Introductievragen
001 - Wat is uw geslacht?

Man
Vrouw

002 - Wat is uw leeftijd?

Jonger dan 25 jaar
25 tot 35 jaar
35 tot 45 jaar
45 tot 55 jaar
55 tot 65 jaar
65 jaar en ouder

Hollands-Midden
N
532

N
532

N
8.941

N
8.941

min.

max.

92%
8%

492
40

94%
6%

8.413
528

91%
2%

98%
9%

Hollands-Midden

004 - Werkt u momenteel als beroeps in repressieve
dienst of als vrijwilliger, of beide?

Beroeps in repressieve dienst
Vrijwilliger in repressieve dienst
Beide

Nederland

N
532

N
532

N
8.937

N
8.937

min.

max.

6%
23%
27%
33%
10%
0%

33
124
145
178
52
0

5%
21%
30%
34%
10%
0%

418
1.850
2.665
3.082
904
18

1%
12%
23%
27%
7%
0%

11%
31%
38%
41%
14%
1%

Hollands-Midden
003 - Hoeveel jaar werkt u bij de brandweer in een
repressieve functie? Tel al uw dienstjaren mee (vrijwillig
én beroeps).

Minder dan 5 jaar
5 tot 10 jaar
10 tot 15 jaar
15 tot 20 jaar
20 tot 25 jaar
25 tot 30 jaar
30 jaar of meer

Nederland

Nederland

N
532

N
532

N
8.937

N
8.937

min.

max.

12%
20%
18%
15%
11%
12%
11%

65
104
96
82
59
65
61

13%
16%
20%
17%
12%
11%
11%

1.205
1.450
1.755
1.495
1.103
990
939

5%
11%
15%
12%
9%
8%
7%

20%
22%
24%
24%
19%
16%
17%

Hollands-Midden

Nederland

N
532

N
532

N
8.942

N
8.942

min.

max.

15%
73%
12%

80
386
66

16%
67%
17%

1.406
5.987
1.549

2%
23%
9%

60%
83%
34%

7

005 - In welke regio werkt u voor de brandweer? Als u in Hollands-Midden
meer regio’s werkt, kies dan de regio waarin u het
grootste aantal uur werkzaam bent.

Amsterdam-Amstelland
Brabant-Noord
Brabant-Zuidoost
Drenthe
Flevoland
Fryslân
Gelderland-Midden
Gelderland-Zuid
Gooi en Vechtstreek
Groningen
Haaglanden
Hollands Midden
IJsselland
Kennemerland
Limburg-Noord
Midden- en West-Brabant
Noord- en Oost-Gelderland
Noord-Holland-Noord
Rotterdam-Rijnmond
Twente
Utrecht
Zaanstreek-Waterland
Zeeland
Zuid-Holland-Zuid
Zuid-Limburg

Nederland

N
532

N
532

N
8.942

N
8.942

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
532
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3%
6%
3%
5%
2%
4%
3%
4%
2%
3%
3%
6%
2%
3%
3%
8%
6%
5%
5%
5%
7%
3%
2%
4%
4%

241
513
228
427
188
348
304
364
141
270
293
532
208
244
247
679
542
442
451
479
616
293
183
389
320

006 - Wat is uw huidige functie? Kies de omschrijving die Hollands-Midden
het meest op uw repressieve werk van toepassing is.

Manschap
Bevelvoerder
Officier

N
523

N
532

N
8.743

N
8.942

min.

max.

67%
30%
3%

352
156
15

63%
31%
6%

5.493
2.754
496

53%
23%
2%

75%
41%
11%

Anders

007 - Wat is uw hoogst afgeronde opleiding?

Basisonderwijs
Lager beroepsonderwijs (lbo, vmbo)
Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (mavo)
Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo)
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo)
Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
Hoger beroepsonderwijs (hbo)
Wetenschappelijk onderwijs (wo)
Onbekend

Nederland

9

Hollands-Midden

199

Nederland

N
529

N
532

N
8.857

N
8.942

min.

max.

1%
12%
8%
4%
1%
49%
22%
3%

3
63
44
23
6
258
118
14

0%
9%
10%
4%
1%
53%
22%
3%

21
791
843
328
57
4.676
1.906
235

0%
5%
7%
2%
0%
39%
11%
1%

1%
15%
16%
9%
3%
61%
32%
7%

3

85

8

Algemeen beeld

008 - Hoe vindt u dat de Nederlandse brandweer zich
over het algemeen ontwikkelt?

In de goede richting
In de verkeerde richting

Hollands-Midden

Nederland

N
450

N
532

N
7.670

N
8.942

min.

max.

56%
44%

251
199

58%
42%

4.435
3.235

40%
20%

80%
60%

Geen mening

82

009 - Hoe vindt u dat de brandweer in uw regio zich over Hollands-Midden
het algemeen ontwikkelt?

In de goede richting
In de verkeerde richting

1.272

Nederland

N
466

N
532

N
7.865

N
8.942

min.

max.

39%
61%

184
282

51%
49%

3.989
3.876

29%
23%

77%
71%

min.

max.

87%
2%
7,0

98%
13%
7,6

Geen mening

66

1.077

010 - Kunt u een voorbeeld noemen van een positieve
ontwikkeling bij de brandweer in uw regio.
Open vraag; zie uitwerking in de landelijke rapportage.

011 - Kunt u een voorbeeld noemen van een negatieve
ontwikkeling bij de brandweer in uw regio.
Open vraag; zie uitwerking in de landelijke rapportage.

012 - Alles bij elkaar genomen, hoe tevreden bent u met Hollands-Midden
uw werk bij de brandweer? Druk uw waardering uit in
een rapportcijfer van 1 tot en met 10, waarbij 1 staat
voor zeer ontevreden en 10 voor zeer tevreden.

Nederland

N
532

N
532

N
8.942

N
8.942

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

2%
7%
36%
33%
15%
5%
2%
1%
0%
0%

12
39
191
174
78
26
8
4
0
0

2%
9%
37%
33%
12%
4%
2%
1%
0%
0%

162
774
3.339
2.938
1.104
378
141
63
23
20

Voldoende (6 t/m 10)
Onvoldoende (1 t/m 5)
Gemiddeld rapportcijfer

93%
7%
7,3

93%
7%
7,3

9

013 - Alles bij elkaar genomen, hoe tevreden bent u met Hollands-Midden
de brandweerorganisatie in uw regio? Druk uw
waardering uit in een rapportcijfer van 1 tot en met 10,
waarbij 1 staat voor zeer ontevreden en 10 voor zeer
tevreden.

Nederland

N
532

N
532

N
8.942

N
8.942

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

0%
2%
8%
28%
27%
20%
8%
4%
2%
1%

1
9
43
148
144
107
43
23
9
5

1%
2%
16%
29%
23%
14%
8%
4%
2%
2%

48
217
1.452
2.588
2.101
1.244
671
319
164
138

Voldoende (6 t/m 10)
Onvoldoende (1 t/m 5)
Gemiddeld rapportcijfer

65%
35%
5,9

72%
28%
6,2

min.

max.

52%
11%
5,4

89%
48%
7,0

10

Beleving van het werk, vakbekwaamheid en vrijwilligersbeleid
Hieronder volgen enkele stellingen over hoe u uzelf ziet als brandweerman/vrouw. Geef bij elke stelling aan in hoeverre u het
daarmee eens bent.
014 - Mijn werk bij de brandweer is voor mij heel
belangrijk.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

015 - Mijn werk bij de brandweer is als een hobby voor
me.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

016 - Mijn vrienden en kennissen waarderen mij voor
mijn werk bij de brandweer.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

017 - Ik voel me onzeker over de toekomst van mijn
werk bij de brandweer.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

018 - Ik ervaar dat er bij de brandweer in mijn regio
steeds minder aandacht is voor repressief
brandweerwerk (het ‘blussen’).

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Hollands-Midden

Nederland

N
528

N
528

N
8.790

N
8.790

min.

max.

82%
13%
5%

434
68
26

81%
14%
4%

7.153
1.269
368

75%
9%
2%

87%
19%
7%

Hollands-Midden

Nederland

N
528

N
528

N
8.790

N
8.790

min.

max.

70%
12%
19%

368
62
98

71%
13%
16%

6.220
1.178
1.392

37%
7%
4%

84%
28%
40%

Hollands-Midden

Nederland

N
528

N
528

N
8.790

N
8.790

min.

max.

82%
14%
5%

432
72
24

82%
15%
4%

7.170
1.306
314

77%
11%
2%

86%
20%
6%

Hollands-Midden

Nederland

N
528

N
528

N
8.790

N
8.790

min.

max.

41%
24%
34%

217
129
182

31%
25%
44%

2.712
2.233
3.845

16%
19%
26%

50%
31%
61%

Hollands-Midden

Nederland

N
528

N
528

N
8.790

N
8.790

min.

max.

55%
25%
20%

293
132
103

47%
25%
28%

4.153
2.218
2.419

26%
20%
17%

57%
32%
44%
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019 - Ik vind het moeilijk het tempo van veranderingen
bij de brandweer in mijn regio bij te houden.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

020 - Ik vind dat de aandacht voor ‘brandveilig leven’
(voorlichting en preventie) ten koste gaat van de
aandacht voor het repressieve brandweerwerk.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Hollands-Midden

Nederland

N
528

N
528

N
8.790

N
8.790

min.

max.

18%
27%
54%

96
145
287

19%
25%
56%

1.669
2.200
4.921

11%
20%
45%

31%
33%
64%

Hollands-Midden

Nederland

N
528

N
528

N
8.790

N
8.790

min.

max.

30%
40%
30%

161
209
158

36%
33%
31%

3.145
2.903
2.742

21%
15%
17%

64%
40%
41%

Hieronder volgen enkele stellingen over hoe u zichzelf ziet als brandweerman/vrouw. Geef bij elke stelling aan in hoeverre u
het daarmee eens bent.

021 - Het brandweerwerk is moeilijker geworden,
vergeleken met toen ik net bij de brandweer kwam.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Hollands-Midden
N
487

N
528

N
8.198

N
8.790

min.

max.

37%
21%
42%

180
102
205

39%
20%
41%

3.165
1.674
3.359

29%
17%
34%

45%
25%
48%

N.v.t., ik werk pas sinds kort bij de brandweer

022 - Er worden steeds hogere eisen aan
brandweermensen gesteld, vergeleken met toen ik net
bij de brandweer kwam.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Nederland

41

Hollands-Midden

Nederland

N
490

N
528

N
8.175

N
8.790

min.

max.

72%
12%
16%

354
58
78

71%
12%
17%

5.779
1.007
1.389

56%
8%
10%

80%
19%
29%

N.v.t., ik werk pas sinds kort bij de brandweer

38

023 - Het werk bij de brandweer is emotioneel zwaarder Hollands-Midden
geworden, vergeleken met toen ik net bij de brandweer
kwam.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens
N.v.t., ik werk pas sinds kort bij de brandweer

592

615

Nederland

N
490

N
528

N
8.181

N
8.790

min.

max.

15%
34%
51%

72
167
251

17%
32%
51%

1.414
2.601
4.166

10%
24%
25%

45%
39%
63%

38

609

12

Nu volgen enkele stellingen over de vrijwillige brandweer in uw regio. Ook als u zelf beroeps bent, kunt u deze vragen invullen,
gebruik makend van de kennis die u over de vrijwillige brandweer hebt.

024 - Het werk als vrijwilliger is goed te combineren met Hollands-Midden
zowel een baan buiten de brandweer als met een
privéleven.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

N
505

N
524

N
8.359

N
8.702

min.

max.

60%
20%
20%

305
100
100

57%
22%
21%

4.751
1.812
1.796

35%
15%
11%

74%
33%
36%

Geen mening

025 - De brandweer faciliteert vrijwilligers goed.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

19

Hollands-Midden

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

N
8.438

N
8.702

min.

max.

36%
30%
34%

181
152
173

44%
26%
30%

3.701
2.215
2.522

28%
20%
18%

59%
34%
43%

18

Hollands-Midden

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens
Geen mening

264

Nederland

N
504

N
524

N
8.434

N
8.702

min.

max.

27%
32%
40%

137
163
204

36%
31%
34%

3.010
2.579
2.845

21%
22%
19%

53%
40%
48%

20

Hollands-Midden

268

Nederland

N
495

N
524

N
8.344

N
8.702

min.

max.

21%
26%
53%

105
130
260

38%
27%
35%

3.151
2.257
2.936

21%
18%
13%

61%
42%
57%

Geen mening

028 - De brandweer biedt vrijwilligers aantrekkelijke
arbeidsvoorwaarden.

Nederland

N
524

Geen mening

027 - De brandweer doet voldoende om nieuwe
vrijwilligers te werven.

343

N
506

Geen mening

026 - De brandweer is een aantrekkelijke organisatie
voor vrijwilligers.

Nederland

29

Hollands-Midden

358

Nederland

N
493

N
524

N
8.278

N
8.702

min.

max.

28%
36%
36%

139
177
177

28%
33%
39%

2.358
2.712
3.208

18%
23%
29%

40%
43%
54%

31

424

13

029 - Het wordt steeds lastiger om nieuwe vrijwilligers
te werven.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Hollands-Midden
N
485

N
524

N
8.301

N
8.702

min.

max.

84%
9%
6%

408
46
31

85%
9%
6%

7.036
736
529

76%
3%
3%

92%
18%
10%

Geen mening

030 - Aan vrijwilligers worden bij de brandweer in mijn
regio dezelfde eisen gesteld als aan beroeps.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

39

Hollands-Midden

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Nederland

N
524

N
8.337

N
8.702

min.

max.

65%
8%
27%

324
40
137

77%
9%
14%

6.445
741
1.151

53%
5%
5%

86%
14%
33%

23

Hollands-Midden

Nederland

N
524

N
8.393

N
8.702

min.

max.

45%
13%
42%

227
65
208

39%
15%
46%

3.243
1.294
3.856

23%
11%
30%

55%
21%
60%

24

032 - Het management van de brandweer in mijn regio Hollands-Midden
houdt meer rekening met beroeps dan met vrijwilligers.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens
Geen mening

309

Nederland

N
479

N
524

N
7.971

N
8.702

min.

max.

41%
30%
29%

196
142
141

36%
31%
33%

2.876
2.432
2.663

20%
21%
21%

52%
37%
50%

Geen mening

033 - Vrijwilligers zijn voldoende opgeleid en getraind
om veilig en goed te kunnen werken.

365

N
500

Geen mening

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

401

N
501

Geen mening

031 - Er is een verschil in vakbekwaamheid tussen
vrijwilligers en beroeps.

Nederland

45

Hollands-Midden

731

Nederland

N
513

N
524

N
8.539

N
8.702

min.

max.

69%
14%
17%

353
72
88

70%
14%
16%

5.944
1.223
1.372

50%
9%
11%

79%
25%
25%

11

163

14

034 - In mijn regio kunnen we voldoende vrijwilligers
werven.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Hollands-Midden

Nederland

N
489

N
524

N
8.200

N
8.702

min.

max.

13%
25%
62%

64
123
302

16%
32%
52%

1.302
2.655
4.243

7%
25%
34%

31%
48%
66%

Geen mening

35

502

Vakbekwaamheid is de mate waarin u uw vak beheerst. Hieronder volgen enkele stellingen over vakbekwaamheid. Geef bij
elke stelling aan in hoeverre u het daarmee eens bent.

035 - Ik vind dat mijn eigen vakbekwaamheid op orde is. Hollands-Midden

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

N
518

N
8.484

N
8.574

min.

max.

84%
10%
6%

428
50
29

82%
11%
7%

6.972
904
608

71%
7%
3%

89%
15%
16%

Geen mening

036 - Bij een uitruk kunnen mijn collega’s en ik
blindelings op elkaar vertrouwen.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Nederland

N
507

11

Hollands-Midden

Nederland

N
513

N
518

N
8.513

N
8.574

min.

max.

83%
10%
6%

428
53
32

83%
10%
7%

7.062
889
562

67%
6%
2%

91%
19%
17%

Geen mening

5

037 - Ik vind dat de vakbekwaamheid van mijn collega’s Hollands-Midden
op orde is.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Nederland

N
518

N
8.528

N
8.574

min.

max.

70%
17%
13%

358
90
67

67%
19%
13%

5.738
1.654
1.136

50%
15%
8%

76%
29%
25%

3

038 - Ik vind de wijze waarop vakbekwaamheid getoetst Hollands-Midden
wordt te vrijblijvend.

Geen mening

61

N
515

Geen mening

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

90

46

Nederland

N
495

N
518

N
8.351

N
8.574

min.

max.

43%
30%
28%

211
147
137

46%
27%
27%

3.844
2.236
2.271

32%
19%
14%

67%
33%
44%

23

223

15

039 - Als ik eerlijk ben, voel ik me soms onzeker over
mijn vakbekwaamheid.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Hollands-Midden

Nederland

N
505

N
518

N
8.462

N
8.574

min.

max.

12%
14%
74%

63
69
373

13%
14%
73%

1.073
1.173
6.216

8%
10%
64%

19%
19%
80%

Geen mening

13

040 - Om te toetsen of onze vakkennis op peil is, zouden Hollands-Midden
we veel meer dan nu moeten werken met profchecks.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Nederland

N
503

N
518

N
8.243

N
8.574

min.

max.

46%
26%
28%

233
130
140

43%
26%
31%

3.558
2.105
2.580

36%
17%
20%

58%
31%
39%

Geen mening

041 - Ik word door de leiding/organisatie voldoende in
staat gesteld om mijn vakbekwaamheid op peil te
houden.

112

15

Hollands-Midden

331

Nederland

N
504

N
518

N
8.485

N
8.574

min.

max.

57%
21%
22%

285
108
111

59%
20%
21%

5.020
1.670
1.795

37%
15%
11%

73%
27%
37%

Geen mening

14

89

Hieronder volgen enkele stellingen over oefenen en trainen. Geef bij elke stelling aan in hoeverre u het daarmee eens bent.

042 - De kwaliteit van de brandweeroefeningen bij mij in Hollands-Midden
de brandweerregio is van een hoog niveau.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Nederland

N
511

N
518

N
8.503

N
8.574

min.

max.

34%
33%
33%

173
168
170

43%
30%
27%

3.632
2.536
2.335

25%
20%
13%

59%
37%
46%

Geen mening

7

043 - De brandweeroefeningen in mijn regio sluiten goed Hollands-Midden
aan bij wat we nodig hebben om tijdens een uitruk het
werk goed te kunnen doen.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens
Geen mening

71

Nederland

N
511

N
518

N
8.522

N
8.574

min.

max.

47%
25%
28%

238
129
144

57%
22%
21%

4.844
1.895
1.783

41%
16%
9%

73%
28%
35%

7

52

16

044 - Bij brandweeroefeningen kan ik voldoende met
realistische situaties oefenen.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Hollands-Midden

Nederland

N
513

N
518

N
8.529

N
8.574

min.

max.

34%
19%
48%

172
97
244

41%
21%
38%

3.523
1.765
3.241

21%
14%
23%

55%
26%
58%

Geen mening

5

Hollands-Midden
045 - De kennis van de beroeps en vrijwilligers in de
repressie wordt goed benut bij het opstellen/ontwerpen
van oefeningen.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Nederland

N
505

N
518

N
8.305

N
8.574

min.

max.

35%
32%
33%

179
160
166

45%
30%
25%

3.739
2.458
2.108

28%
23%
11%

63%
39%
38%

Geen mening

046 - Het oefenrooster zit zo in elkaar dat het voor mij
makkelijk is om voldoende te kunnen oefenen.

45

13

Hollands-Midden

269

Nederland

N
508

N
518

N
8.470

N
8.574

min.

max.

58%
18%
24%

295
92
121

58%
20%
23%

4.883
1.673
1.914

37%
14%
7%

74%
27%
37%

Geen mening

10

104

Hieronder volgen enkele stellingen over de diversiteit van het repressieve personeel bij de brandweer in uw regio. Geef bij elke
stelling aan in hoeverre u het daarmee eens bent.

047 - Ik vind de balans tussen mannen en vrouwen
goed.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Hollands-Midden
N
488

N
512

N
7.990

N
8.517

min.

max.

40%
29%
31%

193
142
153

42%
30%
28%

3.342
2.371
2.277

36%
18%
21%

50%
35%
37%

Geen mening

048 - Ik vind de balans tussen jonge en oude
medewerkers goed.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens
Geen mening

Nederland

24

Hollands-Midden

527

Nederland

N
503

N
512

N
8.367

N
8.517

min.

max.

65%
18%
18%

325
89
89

66%
18%
16%

5.486
1.528
1.353

55%
14%
9%

75%
24%
23%

9

150

17

049 - Ik vind de balans tussen lager en hoger opgeleiden Hollands-Midden
goed.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

N
484

N
512

N
8.124

N
8.517

min.

max.

59%
30%
11%

285
147
52

61%
28%
10%

4.991
2.310
823

48%
21%
5%

69%
37%
17%

Geen mening

050 - Ik vind de balans tussen medewerkers met
verschillende culturele achtergronden goed.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

28

Hollands-Midden

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Nederland

N
512

N
7.577

N
8.517

min.

max.

45%
36%
18%

209
167
84

44%
39%
17%

3.371
2.947
1.259

32%
25%
13%

62%
48%
26%

52

Hollands-Midden

940

Nederland

N
494

N
512

N
8.124

N
8.517

min.

max.

42%
27%
31%

208
131
155

49%
26%
25%

3.992
2.140
1.992

23%
20%
15%

62%
30%
54%

Geen mening

18

052 - Ik vind het belangrijk dat mijn directe collega’s een Hollands-Midden
afspiegeling van de maatschappij vormen.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

393

N
460

Geen mening

051 - Ik vind het belangrijk dat de brandweer in mijn
regio een afspiegeling van de maatschappij vormt.

Nederland

393

Nederland

N
494

N
512

N
8.138

N
8.517

min.

max.

41%
27%
32%

204
134
156

47%
29%
25%

3.786
2.355
1.997

22%
23%
14%

58%
33%
51%

Geen mening

18

379

Hieronder volgen enkele stellingen over de toekomst van de brandweer. Geef bij elke stelling aan in hoeverre u het daarmee
eens bent.

053 - De brandweer in mijn regio heeft een duidelijk idee Hollands-Midden
over hoe de brandweer zich in de toekomst moet
ontwikkelen.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Nederland

N
511

N
511

N
8.465

N
8.465

min.

max.

21%
33%
46%

106
169
236

29%
35%
36%

2.453
2.941
3.071

16%
19%
16%

51%
42%
58%

18

054 - Ik denk dat brandweermensen zich in de toekomst Hollands-Midden
steeds meer zullen moeten specialiseren.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Nederland

N
511

N
511

N
8.465

N
8.465

min.

max.

55%
18%
27%

281
93
137

56%
18%
26%

4.721
1.528
2.216

47%
14%
18%

65%
23%
32%

055 - Ik herken mij in een visie waarbij brandveilig leven Hollands-Midden
(preventie) en repressief brandweerwerk elkaar
aanvullen.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

056 - Ik vind het een aansprekend idee dat alle
brandweerregio’s in de toekomst als één Brandweer
Nederland werken.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Nederland

N
511

N
511

N
8.465

N
8.465

min.

max.

60%
28%
12%

306
145
60

55%
27%
18%

4.616
2.312
1.537

29%
21%
10%

67%
31%
45%

Hollands-Midden

Nederland

N
511

N
511

N
8.465

N
8.465

min.

max.

46%
16%
38%

236
82
193

41%
18%
41%

3.507
1.503
3.455

24%
13%
29%

54%
22%
59%

Hieronder volgen enkele stellingen over de visie van de brandweer in uw regio. Geef bij elke stelling aan in hoeverre u het
daarmee eens bent.

057 - Ik weet wat de visie van de brandweer in mijn regio Hollands-Midden
is.

Ja
Nee

058 - Ik herken mij in de visie van de brandweer in mijn
regio.
N gebaseerd op de respondenten die bij vraag 057 'ja' antwoordden.

Ja
Nee
N.v.t. ik ken de visie van mijn regio niet.
(NB: een deel van de respondenten die op vraag 057 'ja'
antwoordde, gaf bij vraag 058 toch aan niet bekend te zijn
met de visie van hun regio)

Nederland

N
511

N
511

N
8.465

N
8.465

min.

max.

46%
54%

235
276

47%
53%

3.964
4.501

34%
31%

69%
66%

Hollands-Midden

Nederland

N
231

N
235

N
3.913

N
3.964

min.

max.

53%
47%

123
108

63%
37%

2.475
1.438

31%
16%

84%
69%

4

51

19

Betrokkenheid, organisatievisie en regelruimte
Hieronder volgt een aantal stellingen. Geef bij elke stelling aan in hoeverre u het daarmee eens bent.

059 - Ik voel mij betrokken bij mijn werk.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Hollands-Midden
N
508

N
8.423

N
8.423

min.

max.

84%
11%
6%

425
55
28

87%
9%
5%

7.314
728
381

82%
5%
2%

91%
12%
7%

060 - Ik voel mij betrokken bij de brandweerorganisatie. Hollands-Midden

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

N
508

N
8.423

N
8.423

min.

max.

51%
24%
25%

258
123
127

61%
21%
18%

5.142
1.798
1.483

51%
16%
6%

73%
29%
25%

063 - Het werk bij de brandweer biedt mij de ruimte mij
verder te ontwikkelen.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Nederland

N
508

N
508

N
8.423

N
8.423

min.

max.

90%
8%
2%

456
41
11

92%
6%
2%

7.769
495
159

89%
4%
0%

95%
9%
4%

062 - Ik ga met plezier naar mijn werk bij de brandweer. Hollands-Midden

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Nederland

N
508

061 - Ik ben er trots op dat ik brandweerman/vrouw ben. Hollands-Midden

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Nederland

N
508

Nederland

N
508

N
508

N
8.423

N
8.423

min.

max.

86%
10%
4%

438
49
21

88%
9%
3%

7.426
756
241

81%
5%
0%

93%
14%
6%

Hollands-Midden

Nederland

N
508

N
508

N
8.423

N
8.423

min.

max.

49%
29%
22%

247
149
112

56%
27%
17%

4.722
2.269
1.432

46%
19%
9%

71%
34%
23%

20

064 - De brandweer biedt mij de mogelijkheid carrière te Hollands-Midden
maken.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

065 - Binnen de brandweer is er aandacht voor
talentontwikkeling.

Nederland

N
508

N
508

N
8.423

N
8.423

min.

max.

29%
35%
36%

147
178
183

33%
39%
29%

2.746
3.266
2.411

23%
29%
19%

43%
46%
37%

Hollands-Midden

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Nederland

N
508

N
508

N
8.423

N
8.423

min.

max.

20%
38%
41%

104
195
209

30%
38%
32%

2.537
3.217
2.669

20%
30%
20%

47%
44%
48%

066 - Hoe betrokken voelt u zich bij het brandweerwerk, Hollands-Midden
vergeleken met de periode toen u net bij de brandweer
kwam?

Ik voel mij meer betrokken dan vroeger.
Ik voel mij even betrokken als vroeger.
Ik voel mij minder betrokken dan vroeger.

N
462

N
508

N
7.689

N
8.423

min.

max.

21%
36%
43%

98
166
198

23%
40%
37%

1.782
3.083
2.824

18%
32%
24%

33%
48%
49%

N.v.t. ik werk te kort bij de brandweer om te kunnen vergelijken.

067 - Welke 2 opties zijn voor u het belangrijkst om u
betrokken te voelen bij de brandweer?
Respondenten mochten twee antwoordopties aankruisen.
De tabel toont het aantal malen dat een antwoord gegeven is.
De kolom met percentages telt op tot 200%.

Ik kan mij persoonlijk ontwikkelen als mens.
Ik kan groeien in het brandweervak.
Ik kan verantwoordelijkheid nemen.
Ik kan iets betekenen voor mijn medemens.
Ik voel mij thuis bij de brandweer.
Ik houd ervan regelmatig een uitruk mee te maken.
Ik houd van het sociale contact met mijn collega's.

Nederland

46

Hollands-Midden

734

Nederland

N
508

N
508

N
8.410

N
8.410

11%
8%
20%
76%
19%
34%
33%

55
41
100
385
94
171
170

14%
10%
20%
70%
22%
35%
28%

1.206
835
1.710
5.914
1.830
2.935
2.390

Geef aan in hoeverre u vindt dat de volgende stellingen en uitspraken van toepassing zijn op uw situatie bij de brandweer in
uw regio:
068 - Er zijn minder branden, waardoor ik minder vaak
een uitruk meemaak.

(Helemaal) van toepassing in mijn regio
Neutraal
(Helemaal) niet van toepassing in mijn regio
Geen mening

Hollands-Midden

Nederland

N
491

N
505

N
8.102

N
8.327

min.

max.

62%
22%
16%

302
110
79

61%
23%
16%

4.952
1.847
1.303

32%
13%
7%

79%
31%
44%

14

225

21

069 - De mogelijkheid dat ik kan worden ingezet voor
preventieve taken.

(Helemaal) van toepassing in mijn regio
Neutraal
(Helemaal) niet van toepassing in mijn regio

Hollands-Midden
N
469

N
505

N
7.752

N
8.327

min.

max.

12%
27%
61%

55
128
286

27%
34%
39%

2.089
2.646
3.017

12%
26%
22%

49%
43%
61%

Geen mening

070 - Het gevoel dat de brandweer steeds minder ‘een
familie’ wordt.

(Helemaal) van toepassing in mijn regio
Neutraal
(Helemaal) niet van toepassing in mijn regio

36

Hollands-Midden

(Helemaal) van toepassing in mijn regio
Neutraal
(Helemaal) niet van toepassing in mijn regio

(Helemaal) van toepassing in mijn regio
Neutraal
(Helemaal) niet van toepassing in mijn regio

N
8.101

N
8.327

min.

max.

65%
20%
15%

319
97
75

58%
21%
21%

4.692
1.741
1.668

38%
16%
10%

72%
35%
38%

14

Hollands-Midden

Met de brandweer in Nederland
Met de brandweerregio/veiligheidsregio waarin ik werk
Met de gemeente waar ik voor de brandweer werk
Met de post/kazerne waar ik voor de brandweer werk

226

Nederland

N
489

N
505

N
8.103

N
8.327

min.

max.

78%
15%
8%

380
71
38

68%
18%
14%

5.515
1.469
1.119

42%
9%
5%

81%
32%
27%

16

Hollands-Midden

224

Nederland

N
481

N
505

N
7.945

N
8.327

min.

max.

27%
35%
38%

130
167
184

29%
38%
33%

2.313
3.015
2.617

21%
30%
20%

37%
48%
46%

Geen mening

073 - Waar voelt u zich als brandweerman/vrouw het
meest mee verbonden? U kunt één antwoord
aankruisen.

Nederland

N
505

Geen mening

072 - De waardering die ik krijg van het management.

575

N
491

Geen mening

071 - De regionalisering, waardoor ik meer het gevoel
heb een nummer te worden.

Nederland

24

Hollands-Midden

382

Nederland

N
505

N
505

N
8.327

N
8.327

min.

max.

2%
5%
9%
84%

9
27
43
426

2%
10%
10%
78%

133
836
839
6.519

0%
4%
4%
65%

5%
27%
20%
86%

22

Nu volgen enkele stellingen over de brandweer in uw regio. Geef bij elke stelling aan in hoeverre u het daarmee eens bent.

074 - Posten en kazernes kunnen zelf beslissen hoe zij
het werk willen organiseren.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

075 - Ik ervaar ruimte om zelf mee te denken over het
beleid in mijn regio.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

076 - Bij de brandweer in mijn regio zijn mensen even
belangrijk als cijfers.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

077 - Sinds de regionalisering is de brandweer in mijn
regio professioneler.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Hollands-Midden

Nederland

N
505

N
505

N
8.327

N
8.327

min.

max.

30%
18%
52%

154
90
261

37%
20%
43%

3.060
1.682
3.585

26%
13%
24%

52%
25%
54%

Hollands-Midden

Nederland

N
505

N
505

N
8.327

N
8.327

min.

max.

9%
26%
65%

47
132
326

21%
27%
52%

1.788
2.243
4.296

9%
20%
27%

41%
33%
65%

Hollands-Midden

Nederland

N
505

N
505

N
8.327

N
8.327

min.

max.

19%
31%
49%

98
158
249

26%
31%
43%

2.158
2.620
3.549

14%
18%
24%

41%
37%
61%

Hollands-Midden

Nederland

N
505

N
505

N
8.327

N
8.327

min.

max.

26%
35%
38%

133
178
194

27%
32%
40%

2.270
2.700
3.357

13%
25%
21%

46%
39%
57%

Met regelruimte wordt de ruimte bedoeld om zelf te kunnen beslissen over hoe u uw werk wilt uitvoeren, zelf oplossingen te
kunnen bedenken en zelf te bepalen in welke volgorde u werkzaamheden wilt doen.

078 - Hoe waardeert u, alles bij elkaar genomen, de
‘regelruimte’ in uw eigen brandweerwerk?

Uitstekend / Goed
Voldoende
Matig / Onvoldoende

Hollands-Midden

Nederland

N
505

N
505

N
8.319

N
8.319

min.

max.

8%
37%
55%

39
187
279

17%
42%
40%

1.454
3.518
3.347

8%
35%
21%

31%
52%
55%

23

In een grote organisatie als de brandweer is het onvermijdelijk dat taken worden verdeeld. Eén brandweerman/vrouw kan
immers onmogelijk alle taken zelf doen, van het blussen tot onderhoud van materieel en gebouwen.
079 - Hoe waardeert u uw takenpakket en
verantwoordelijkheden en de regelruimte die u daarin
krijgt?

Hollands-Midden

Nederland

N
505

N
505

N
8.306

N
8.306

min.

max.

Precies goed. Ik draag zelf verantwoordelijkheid voor die
taken die ik van belang vind om in mijn functie goed
brandweerwerk te kunnen leveren

48%

242

55%

4.590

41%

71%

Te krap. Ik zou meer zeggenschap willen hebben over zaken
die raken aan mijn taak en functie

48%

242

34%

2.844

22%

48%

Te ruim. Ik heb soms het gevoel te veel ballen in de lucht te
moeten houden, wat ten koste gaat van wat ik als mijn
echte taak beschouw.

4%

21

10%

872

4%

19%

Hieronder volgen enkele stellingen. Geef bij elke stelling aan in hoeverre u het daarmee eens bent.

080 - Bij de brandweer staat het repressieve
brandweerwerk (‘blussen’) centraal.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Hollands-Midden
N
494

N
500

N
8.155

N
8.230

min.

max.

37%
24%
39%

183
118
193

40%
23%
37%

3.280
1.893
2.982

31%
18%
25%

50%
31%
47%

Geen mening

081 - Repressieve brandweermensen vormen het hart
van de organisatie.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Nederland

6

Hollands-Midden

Nederland

N
495

N
500

N
8.156

N
8.230

min.

max.

68%
14%
18%

336
69
90

70%
13%
17%

5.703
1.081
1.372

60%
8%
10%

80%
17%
25%

Geen mening

5

Hollands-Midden
082 - Ondersteunende functies zoals facilitaire zaken,
gebouwenbeheer, Personeel en Organisatie (P&O), ICT
en communicatie sluiten goed aan op de activiteiten van
de werkvloer.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens
Geen mening

75

74

Nederland

N
488

N
500

N
7.889

N
8.230

min.

max.

14%
28%
57%

70
139
279

20%
32%
48%

1.581
2.541
3.767

11%
22%
25%

32%
43%
64%

12

341

24

083 - Het management houdt goed rekening met de
werkzaamheden van de werkvloer.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Hollands-Midden
N
486

N
500

N
7.936

N
8.230

min.

max.

8%
26%
66%

39
124
323

15%
32%
53%

1.190
2.525
4.221

6%
19%
30%

32%
42%
67%

Geen mening

084 - De organisatie vervult haar taken voor de
werkvloer goed.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

14

Hollands-Midden

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

N
7.959

N
8.230

min.

max.

11%
38%
51%

54
185
250

20%
39%
42%

1.561
3.072
3.326

10%
31%
19%

38%
44%
58%

11

Hollands-Midden

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens
Geen mening

271

Nederland

N
458

N
500

N
7.584

N
8.230

min.

max.

6%
26%
68%

29
119
310

10%
30%
60%

796
2.268
4.520

3%
23%
43%

22%
37%
74%

42

Hollands-Midden

646

Nederland

N
482

N
500

N
7.949

N
8.230

min.

max.

21%
32%
47%

100
155
227

29%
31%
40%

2.341
2.446
3.162

18%
22%
19%

46%
37%
55%

Geen mening

087 - De brandweer heeft veel over voor haar
medewerkers.

Nederland

N
500

Geen mening

086 - Bij de brandweer zijn mensen even belangrijk als
resultaten.

294

N
489

Geen mening

085 - Het beschikbare budget wordt aan de juiste
prioriteiten besteed.

Nederland

18

Hollands-Midden

281

Nederland

N
487

N
500

N
8.051

N
8.230

min.

max.

18%
41%
41%

86
202
199

28%
37%
35%

2.232
3.006
2.813

14%
27%
17%

46%
42%
53%

13

179

25

Hieronder volgt een lijstje van taken en werkzaamheden in de brandweerorganisatie. Geef aan of u bij de keuze betrokken wilt
worden, of dat u het niet erg vindt om de keuze/het werk uit handen te geven:

088 - Aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen. Hollands-Midden

Ja, bij keuzes wil ik betrokken worden
Nee, ik geef de beslissing uit handen

N
468

N
495

N
7.672

N
8.156

min.

max.

74%
26%

345
123

69%
31%

5.283
2.389

59%
19%

81%
41%

N.v.t.

089 - Onderhoud van blusmaterieel en/of persoonlijke
hulpmiddelen.

Ja, bij keuzes wil ik betrokken worden
Nee, ik geef de beslissing uit handen

27

Hollands-Midden

Ja, bij keuzes wil ik betrokken worden
Nee, ik geef de beslissing uit handen

Ja, bij keuzes wil ik betrokken worden
Nee, ik geef de beslissing uit handen

N
7.660

N
8.156

min.

max.

65%
35%

306
165

56%
44%

4.297
3.363

50%
35%

65%
50%

24

Hollands-Midden

Ja, bij keuzes wil ik betrokken worden
Nee, ik geef de beslissing uit handen

Ja, bij keuzes wil ik betrokken worden
Nee, ik geef de beslissing uit handen
N.v.t.

Nederland

N
495

N
7.660

N
8.156

min.

max.

71%
29%

332
134

68%
32%

5.179
2.481

59%
26%

74%
41%

29

Hollands-Midden

496

Nederland

N
469

N
495

N
7.594

N
8.156

min.

max.

56%
44%

262
207

43%
57%

3.244
4.350

24%
44%

56%
76%

26

Hollands-Midden

562

Nederland

N
466

N
495

N
7.508

N
8.156

min.

max.

38%
62%

176
290

30%
70%

2.260
5.248

18%
56%

44%
82%

N.v.t.

093 - Schoonmaak van gebouwen.

496

N
466

N.v.t.

092 - Onderhoud van gebouwen.

Nederland

N
495

N.v.t.

091 - Onderhoud van voertuigen.

484

N
471

N.v.t.

090 - Aanschaf van nieuwe voertuigen.

Nederland

29

Hollands-Midden

648

Nederland

N
468

N
495

N
7.493

N
8.156

min.

max.

27%
73%

128
340

25%
75%

1.836
5.657

9%
60%

40%
91%

27

663

26

094 - Verzorging en aankleding van de verblijfsruimte op Hollands-Midden
de post/kazerne.

Ja, bij keuzes wil ik betrokken worden
Nee, ik geef de beslissing uit handen

N
474

N
495

N
7.700

N
8.156

min.

max.

83%
17%

393
81

76%
24%

5.865
1.835

66%
15%

85%
34%

N.v.t.

095 - De werving van nieuwe collega’s voor op de
post/kazerne.

Ja, bij keuzes wil ik betrokken worden
Nee, ik geef de beslissing uit handen

21

Hollands-Midden

Ja, bij keuzes wil ik betrokken worden
Nee, ik geef de beslissing uit handen

Nederland

N
495

N
7.787

N
8.156

min.

max.

78%
22%

369
106

81%
19%

6.273
1.514

70%
13%

88%
30%

20

Hollands-Midden

Nederland

N
495

N
7.793

N
8.156

min.

max.

83%
17%

393
80

85%
15%

6.611
1.182

72%
8%

92%
28%

22

097 - De zorg voor voldoende kantoorbenodigdheden en Hollands-Midden
meubilair.

Nederland

N
495

N
7.228

N
8.156

min.

max.

28%
72%

120
315

26%
74%

1.883
5.345

8%
62%

38%
92%

60

098 - Mijn dagindeling op de kazerne tijdens een 24-uurs Hollands-Midden
dienst.

N.v.t.

363

N
435

N.v.t.

Ja, bij keuzes wil ik betrokken worden
Nee, ik geef de beslissing uit handen

369

N
473

N.v.t.

Ja, bij keuzes wil ik betrokken worden
Nee, ik geef de beslissing uit handen

456

N
475

N.v.t.

096 - De selectie van nieuwe collega’s voor op de
post/kazerne.

Nederland

928

Nederland

N
199

N
495

N
3.568

N
8.156

min.

max.

75%
25%

149
50

76%
24%

2.711
857

50%
9%

91%
50%

296

4.588

27

099 - In een grote organisatie kan het handig zijn als op Hollands-Midden
de post of kazerne ruimte is om kleine uitgaven te doen.
Bijvoorbeeld om een bloemetje te geven aan een zieke
collega, of om een jubilaris in het zonnetje te zetten.
Hoe ervaart u de ruimte om op uw post/kazerne over dit
soort uitgaven te kunnen beslissen?

Uitstekend / Goed
Voldoende
Matig / Onvoldoende

Nederland

N
495

N
495

N
8.156

N
8.156

min.

max.

19%
36%
45%

92
179
224

26%
36%
38%

2.091
2.939
3.126

13%
28%
20%

43%
43%
55%

28

Verhouding werkvloer en leiding
De volgende vragen gaan over de ploegchefs in uw regio. Met ‘ploegchefs’ worden de dagelijkse direct leidinggevenden van
repressieve brandweermensen bedoeld. Als u werkzaam bent op een vrijwillige post heeft uw direct leidinggevende wellicht
een andere naam, zoals postcommandant of postcoördinator.
Hieronder volgt een aantal stellingen over ploegchefs van de brandweer in uw regio. Geef per stelling aan in hoeverre u het
daarmee eens bent. Ook als u zelf ploegchef bent, kunt u deze stellingen invullen.

100 - Ploegchefs weten wat er speelt op de werkvloer.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Hollands-Midden
N
189

N
191

N
3.094

N
3.231

min.

max.

84%
8%
7%

159
16
14

74%
12%
14%

2.299
361
434

59%
6%
7%

84%
20%
26%

N.v.t.

101 - Ploegchefs weten wat repressieve
brandweermensen nodig hebben om hun werk goed te
kunnen doen.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

2

Hollands-Midden

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens
N.v.t.

Nederland

N
191

N
3.092

N
3.231

min.

max.

86%
8%
5%

163
16
10

82%
11%
8%

2.524
333
235

70%
5%
1%

90%
21%
17%

2

Hollands-Midden

139

Nederland

N
189

N
191

N
3.079

N
3.231

min.

max.

76%
15%
8%

144
29
16

68%
18%
13%

2.100
564
415

49%
6%
4%

83%
32%
29%

N.v.t.

103 - Ploegchefs zijn transparant over de keuzes die zij
maken.

137

N
189

N.v.t.

102 - Ploegchefs stellen de werkvloer centraal.

Nederland

2

Hollands-Midden

152

Nederland

N
189

N
191

N
3.076

N
3.231

min.

max.

53%
22%
25%

100
42
47

50%
25%
25%

1.540
767
769

31%
18%
15%

63%
35%
45%

2

155

29

104 - Ploegchefs komen hun afspraken over het
algemeen na.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Hollands-Midden
N
189

N
191

N
3.084

N
3.231

min.

max.

75%
16%
10%

141
30
18

67%
20%
12%

2.073
632
379

48%
9%
3%

78%
33%
23%

N.v.t.

105 - Ploegchefs zijn er open over als ze hun afspraken
niet kunnen nakomen.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

2

Hollands-Midden

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Nederland

N
191

N
3.049

N
3.231

min.

max.

61%
25%
15%

113
46
27

55%
26%
19%

1.679
804
566

38%
19%
11%

68%
42%
29%

5

Hollands-Midden

182

Nederland

N
189

N
191

N
3.081

N
3.231

min.

max.

76%
15%
10%

143
28
18

68%
17%
16%

2.082
513
486

50%
12%
7%

77%
27%
28%

N.v.t.

2

107 - Ik voel me gewaardeerd door mijn ploegchef. [Bent Hollands-Midden
u zelf ploegchef, vul dan n.v.t. in]

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

147

N
186

N.v.t.

106 - Ik ervaar een goede dialoog tussen de werkvloer
en de ploegchefs.

Nederland

150

Nederland

N
170

N
191

N
2.684

N
3.231

min.

max.

79%
15%
6%

135
25
10

70%
17%
13%

1.883
452
349

56%
8%
3%

80%
23%
22%

N.v.t.

21

547

Geef aan of u vindt dat de ploegchefs in uw regio onderstaande activiteiten naar tevredenheid uitvoeren. Ook als u zelf
ploegchef bent, kunt u deze stellingen invullen.

108 - Ploegchefs informeren goed naar de mening van
brandweerpersoneel.

Ja
Nee
Geen mening

Hollands-Midden

Nederland

N
178

N
191

N
2.822

N
3.231

min.

max.

79%
21%

141
37

76%
24%

2.154
668

53%
13%

87%
47%

13

409

30

109 - De manier waarop ploegchefs reageren op
voorstellen van brandweermedewerkers is goed.

Ja
Nee

Hollands-Midden

Nederland

N
169

N
191

N
2.740

N
3.231

min.

max.

86%
14%

145
24

78%
22%

2.135
605

62%
13%

87%
38%

Geen mening

22

110 - Ploegchefs bieden de mogelijkheid om besluiten te Hollands-Midden
beïnvloeden.

Ja
Nee

Ja
Nee

Nederland

N
169

N
191

N
2.706

N
3.231

min.

max.

62%
38%

104
65

68%
32%

1.838
868

46%
16%

84%
54%

Geen mening

111 - Ploegchefs vragen het brandweerpersoneel
regelmatig om met voorstellen te komen.

22

Hollands-Midden

525

Nederland

N
179

N
191

N
2.782

N
3.231

min.

max.

70%
30%

126
53

72%
28%

1.994
788

55%
9%

91%
45%

Geen mening

12

112 - Ploegchefs beoordelen medewerkers zorgvuldig en Hollands-Midden
transparant.

Ja
Nee

491

449

Nederland

N
168

N
191

N
2.570

N
3.231

min.

max.

80%
20%

135
33

74%
26%

1.902
668

49%
14%

86%
51%

Geen mening

23

661

De volgende vragen gaan over het management van de brandweer in uw regio. Met ‘management’ worden de dagelijkse
hogere leidinggevenden in de regionale brandweerorganisatie bedoeld, zoals teamleiders, afdelingshoofden en
commandanten.
Hieronder volgt een aantal stellingen over het management van de brandweer in uw regio. Geef bij elke stelling aan in
hoeverre u het daarmee eens bent. Ook als u zelf manager bent, kunt u deze stellingen invullen.
113 - Managers weten wat repressieve
brandweermensen nodig hebben om hun werk goed te
kunnen doen.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens
N.v.t.

Hollands-Midden

Nederland

N
187

N
189

N
3.108

N
3.174

min.

max.

22%
28%
49%

42
53
92

25%
27%
48%

792
832
1.484

9%
17%
21%

52%
38%
66%

2

66

31

114 - Managers weten wat er speelt op de werkvloer.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Hollands-Midden
N
187

N
189

N
3.111

N
3.174

min.

max.

9%
19%
72%

17
35
135

14%
22%
63%

451
693
1.967

4%
9%
36%

35%
41%
80%

N.v.t.

115 - Managers zijn transparant over de keuzes die zij
maken.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Nederland

2

Hollands-Midden

Nederland

N
186

N
189

N
3.105

N
3.174

min.

max.

6%
23%
70%

12
43
131

12%
26%
62%

366
807
1.932

4%
14%
36%

27%
41%
81%

N.v.t.

3

116 - Managers komen hun afspraken over het algemeen Hollands-Midden
na.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Nederland

N
189

N
3.093

N
3.174

min.

max.

10%
35%
55%

19
65
101

21%
39%
40%

651
1.209
1.233

8%
25%
17%

42%
46%
58%

4

117 - Voor mij hoeft een manager niet per se repressieve Hollands-Midden
ervaring te hebben.

N.v.t.
118 - Managers stellen de werkvloer centraal.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens
N.v.t.

81
Nederland

N
188

N
189

N
3.125

N
3.174

min.

max.

27%
10%
64%

50
18
120

21%
12%
67%

643
382
2.100

6%
8%
53%

32%
21%
81%

1
Hollands-Midden

49
Nederland

N
187

N
189

N
3.099

N
3.174

min.

max.

4%
28%
67%

8
53
126

11%
35%
54%

346
1.072
1.681

1%
22%
23%

27%
56%
73%

N.v.t.

119 - Managers zijn er open over als ze hun afspraken
niet kunnen nakomen

69

N
185

N.v.t.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

63

2

Hollands-Midden

75

Nederland

N
186

N
189

N
3.076

N
3.174

min.

max.

6%
34%
60%

11
63
112

12%
35%
53%

378
1.080
1.618

4%
23%
27%

30%
44%
71%

3

98

32

120 - Ik ervaar een goede dialoog tussen de werkvloer
en het management.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Hollands-Midden
N
186

N
189

N
3.096

N
3.174

min.

max.

6%
28%
66%

11
53
122

17%
30%
53%

531
925
1.640

6%
20%
25%

41%
38%
70%

N.v.t.

121 - Ik voel mij gewaardeerd door het management.
[Indien u zelf manager bent, vult u hier n.v.t. in.]

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Nederland

3

Hollands-Midden

78

Nederland

N
179

N
189

N
3.022

N
3.174

min.

max.

15%
36%
49%

27
64
88

21%
33%
46%

639
1.001
1.382

13%
23%
24%

38%
48%
61%

N.v.t.

10

152

Geef aan of u vindt dat de managers in uw regio onderstaande activiteiten naar tevredenheid uitvoeren. Ook als u zelf
manager bent, kunt u deze stellingen invullen.

122 - De manier waarop managers reageren op
voorstellen van brandweermedewerkers is goed.

Ja
Nee

Hollands-Midden
N
156

N
189

N
2.357

N
3.174

min.

max.

17%
83%

27
129

31%
69%

735
1.622

14%
31%

69%
86%

Geen mening

123 - Managers bieden de mogelijkheid om besluiten te
beïnvloeden.

Ja
Nee

33

Hollands-Midden

Ja
Nee
Geen mening

817

Nederland

N
153

N
189

N
2.483

N
3.174

min.

max.

17%
83%

26
127

31%
69%

769
1.714

6%
35%

65%
94%

Geen mening

124 - Managers beoordelen medewerkers zorgvuldig en
transparant.

Nederland

36

Hollands-Midden

691

Nederland

N
138

N
189

N
2.145

N
3.174

min.

max.

24%
76%

33
105

36%
64%

765
1.380

17%
38%

62%
83%

51

1.029

33

125 - Managers informeren naar de mening van
brandweerpersoneel.

Ja
Nee

Hollands-Midden
N
154

N
189

N
2.549

N
3.174

min.

max.

29%
71%

44
110

40%
60%

1.025
1.524

24%
30%

70%
76%

Geen mening

126 - Managers vragen het brandweerpersoneel
regelmatig om met voorstellen te komen.

Ja
Nee

Nederland

35

Hollands-Midden

625

Nederland

N
155

N
189

N
2.501

N
3.174

min.

max.

19%
81%

29
126

35%
65%

869
1.632

16%
36%

64%
84%

Geen mening

34

673

Nu volgen enkele stellingen over leidinggevenden. Geef bij elke stelling aan in hoeverre u het daarmee eens bent. Indien u zelf
bevelvoerder of OvD bent, vult u n.v.t. in.

127 - Bij een uitruk weet mijn bevelvoerder wat het
inhoudt om een brand te blussen.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Hollands-Midden

Nederland

N
143

N
188

N
2.410

N
3.169

min.

max.

94%
2%
4%

134
3
6

93%
3%
3%

2.252
79
79

88%
0%
0%

99%
6%
7%

N.v.t.

45

128 - Bij een uitruk weet mijn Officier van Dienst wat het Hollands-Midden
inhoudt om een brand te blussen.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

759

Nederland

N
171

N
188

N
2.855

N
3.169

min.

max.

76%
17%
7%

130
29
12

73%
18%
9%

2.077
522
256

52%
10%
4%

86%
36%
18%

N.v.t.

17

314

Hieronder volgen enkele stellingen over brandweerpersoneel. Geef bij elke stelling aan in hoeverre u het daarmee eens bent.

129 - Ik vind dat brandweermensen terecht kritiek
hebben op wat er niet goed is in de organisatie.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens
Geen mening

Hollands-Midden

Nederland

N
187

N
187

N
3.118

N
3.154

min.

max.

91%
7%
2%

171
13
3

82%
12%
6%

2.564
379
175

68%
6%
1%

91%
26%
17%

0

36

34

130 - Het zijn altijd dezelfde collega’s die kritiek uiten op Hollands-Midden
de leiding.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

N
185

N
187

N
3.087

N
3.154

min.

max.

48%
19%
34%

88
35
62

42%
24%
33%

1.310
754
1.023

33%
16%
18%

55%
34%
44%

Geen mening

131 - Ik vind dat brandweermensen zelf moeten
bijdragen aan een oplossing voor problemen in de
organisatie.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

2

Hollands-Midden

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens
Geen mening
133 - Ik vind kritiek op de leiding meestal onterecht.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens
Geen mening

Nederland

N
187

N
3.123

N
3.154

min.

max.

73%
18%
10%

136
33
18

74%
16%
10%

2.325
493
305

66%
10%
1%

89%
22%
18%

0

Hollands-Midden

31

Nederland

N
186

N
187

N
3.080

N
3.154

min.

max.

15%
27%
58%

28
50
108

20%
31%
49%

613
949
1.518

6%
18%
21%

42%
42%
76%

1
Hollands-Midden

74
Nederland

N
185

N
187

N
3.074

N
3.154

min.

max.

10%
39%
51%

18
73
94

11%
39%
50%

336
1.207
1.531

3%
20%
35%

24%
49%
66%

Geen mening

134 - Ik durf het op te nemen voor mijn leidinggevende.

67

N
187

Geen mening

132 - Ik ervaar dat er wederzijds begrip is tussen
werkvloer en management: we snappen elkaars positie
en verantwoordelijkheden.

Nederland

2

Hollands-Midden

80

Nederland

N
185

N
187

N
3.097

N
3.154

min.

max.

79%
17%
4%

147
31
7

78%
16%
5%

2.430
507
160

63%
10%
2%

88%
29%
9%

2

57

35

135 - Het lijkt me lastig om leiding te geven in de
brandweerorganisatie.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens
Geen mening

Hollands-Midden

Nederland

N
181

N
187

N
3.034

N
3.154

min.

max.

48%
19%
33%

86
35
60

44%
22%
34%

1.327
665
1.042

35%
14%
28%

51%
29%
42%

6

120

36

Ervaring uitruk op maat
Enkele jaren terug is bij de Nederlandse brandweer de ‘variabele voertuigbezetting’ geïntroduceerd. Dit wordt ook wel ‘uitruk
op maat’ genoemd. De bedoeling is het optreden van de brandweer beter af te stemmen op het type incident. Het landelijke
kader voor variabele voertuigbezetting luidt als volgt:
- Na een melding rukt de brandweer standaard uit met een tankautospuit met 6 personen (TS6) of een combinatie van
voertuigen met in totaal minimaal 6 personen, zoals TS4 + SIV2 of TS4 + TS4.
- Dit is gebaseerd op brand in een woning (het zogenaamde ‘maatgevend incident’). Uitruk op maat is mogelijk bij incidenten
kleiner dan het maatgevend incident ‘brand in een woning’. Bij meldingen van kleinere incidenten kan gekozen worden om uit
te rukken met een snel interventievoertuig met twee personen (SIV2) of een tankautospuit met 4 personen (TS4). Er kan altijd
opgeschaald worden.
De volgende vragen gaan over uw waardering voor variabele voertuigbezetting.

136 - Heeft u zelf ervaring met het uitrukken met een
variabele voertuigbezetting?

Ja
Nee

Hollands-Midden

Nederland

N
272

N
272

N
4.094

N
4.094

min.

max.

21%
79%

57
215

53%
47%

2.162
1.932

14%
4%

96%
86%

De brandweer rukt bij een maatgevend incident ‘brand in een woning’ altijd met minimaal 6 personen uit. Wanneer gebruik
wordt gemaakt van ‘variabele voertuigbezetting’, hoeft dat echter niet een volledig bemande TS6 te zijn, maar kan er ook
uitgerukt worden met een combinatie van voertuigen.
Vragen 137 t/m 141: Bij een maatgevend incident vind ik de volgende uitruksamenstelling acceptabel:

137 - Uitruk met TS6.

Ja
Nee

138 - Uitruk met TS4 + SIV 2.

Ja
Nee

Hollands-Midden

Nederland

N
272

N
272

N
4.094

N
4.094

min.

max.

98%
2%

266
6

97%
3%

3.987
107

92%
0%

100%
8%

Hollands-Midden

Nederland

N
272

N
272

N
4.094

N
4.094

min.

max.

39%
61%

105
167

39%
61%

1.603
2.491

16%
28%

72%
84%

37

139 - Uitruk met TS4 + TS4.

Ja
Nee

140 - Uitruk met TS4+TS6.

Ja
Nee

Hollands-Midden

Nederland

N
272

N
272

N
4.094

N
4.094

min.

max.

47%
53%

128
144

54%
46%

2.210
1.884

22%
11%

89%
78%

Hollands-Midden

Nederland

N
272

N
272

N
4.094

N
4.094

min.

max.

60%
40%

163
109

66%
34%

2.683
1.411

52%
20%

80%
48%

141 - Andere variant met een slagkracht van 6 personen. Hollands-Midden

Ja
Nee

Nederland

N
272

N
272

N
4.094

N
4.094

min.

max.

54%
46%

147
125

54%
46%

2.222
1.872

35%
30%

70%
65%

Een ander idee achter de variabele voertuigbezetting is dat de brandweer bij kleinere incidenten niet altijd met 6 personen
hoeft uit te rukken. Dan is ‘uitruk op maat’ mogelijk.

142 - Hoe waardeert u het idee van ‘uitruk op maat’ bij Hollands-Midden
kleinere incidenten dan het maatgevend incident ‘brand
in een woning’? Druk uw waardering uit in een
rapportcijfer, waarbij 1 staat voor zeer slecht en 10 voor
uitstekend.

Nederland

N
272

N
272

N
4.094

N
4.094

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

6%
5%
10%
15%
17%
11%
7%
8%
3%
18%

16
14
28
41
47
29
19
22
7
49

5%
4%
15%
19%
16%
13%
7%
6%
3%
11%

202
180
615
789
668
536
304
239
119
442

Voldoende (6 t/m 10)
Onvoldoende (1 t/m 5)
Gemiddeld rapportcijfer

54%
46%
5,3

60%
40%
5,7

min.

max.

44%
22%
4,6

78%
56%
7,1

Vragen 143 t/m 159: Bij welk soort meldingen vindt u dat gewerkt kan worden met een kleinere bezetting dan een TS6? U kunt
meerdere antwoorden aankruisen.

38

143 - Brand afval/rommel.

Ja
Nee

Hollands-Midden
N
267

N
272

N
4.035

N
4.094

min.

max.

64%
36%

170
97

71%
29%

2.882
1.153

48%
6%

94%
52%

Geen mening

144 - Brand berm/bosschage.

Ja
Nee

5

Hollands-Midden

Ja
Nee

Ja
Nee

N
4.041

N
4.094

min.

max.

57%
43%

154
114

58%
42%

2.338
1.703

38%
18%

82%
62%

4

Hollands-Midden

Ja
Nee

Ja
Nee
Geen mening

Nederland

N
272

N
4.051

N
4.094

min.

max.

41%
59%

111
159

41%
59%

1.661
2.390

25%
38%

62%
75%

2

Hollands-Midden

43

Nederland

N
272

N
272

N
4.064

N
4.094

min.

max.

29%
71%

78
194

27%
73%

1.100
2.964

13%
53%

47%
87%

0

Hollands-Midden

30

Nederland

N
271

N
272

N
4.061

N
4.094

min.

max.

15%
85%

40
231

14%
86%

578
3.483

3%
71%

29%
97%

Geen mening

148 - Brand in een woning.

53

N
270

Geen mening

147 - Brand in een bijgebouw.

Nederland

N
272

Geen mening

146 - Brand in een container naast bebouwing.

59

N
268

Geen mening

145 - Brand brandgerucht.

Nederland

1

Hollands-Midden

33

Nederland

N
272

N
272

N
4.070

N
4.094

min.

max.

9%
91%

25
247

8%
92%

322
3.748

1%
83%

17%
99%

0

24

39

149 - Brand in een winkelgebouw.

Ja
Nee

Hollands-Midden
N
272

N
272

N
4.071

N
4.094

min.

max.

6%
94%

17
255

4%
96%

173
3.898

1%
90%

10%
99%

Geen mening

150 - Brand in een bedrijfsgebouw/loods.

Ja
Nee

0

Hollands-Midden

Ja
Nee

Ja
Nee

N
4.073

N
4.094

min.

max.

6%
94%

16
255

4%
96%

168
3.905

1%
92%

8%
99%

1

Hollands-Midden

Ja
Nee

Ja
Nee
Geen mening

Nederland

N
272

N
4.014

N
4.094

min.

max.

22%
78%

59
206

18%
82%

734
3.280

6%
62%

38%
94%

7

Hollands-Midden

80

Nederland

N
269

N
272

N
4.034

N
4.094

min.

max.

39%
61%

106
163

45%
55%

1.830
2.204

28%
29%

71%
72%

3

Hollands-Midden

60

Nederland

N
272

N
272

N
4.054

N
4.094

min.

max.

56%
44%

153
119

61%
39%

2.453
1.601

37%
22%

78%
63%

Geen mening

154 - Brand wegvervoer.

21

N
265

Geen mening

153 - Brand nacontrole.

Nederland

N
272

Geen mening

152 - Brand nablussen.

23

N
271

Geen mening

151 - Brand natuur.

Nederland

0

Hollands-Midden

40

Nederland

N
271

N
272

N
4.047

N
4.094

min.

max.

29%
71%

79
192

33%
67%

1.329
2.718

14%
34%

66%
86%

1

47

40

155 - Dier in nood.

Ja
Nee

Hollands-Midden
N
269

N
272

N
4.031

N
4.094

min.

max.

44%
56%

119
150

50%
50%

2.007
2.024

34%
22%

78%
66%

Geen mening

156 - Liftopsluiting.

Ja
Nee

3

Hollands-Midden

Ja
Nee

Ja
Nee

N
4.062

N
4.094

min.

max.

64%
36%

174
97

64%
36%

2.592
1.470

47%
16%

84%
53%

1

Hollands-Midden

Ja
Nee
Geen mening

32

Nederland

N
270

N
272

N
4.035

N
4.094

min.

max.

44%
56%

118
152

45%
55%

1.816
2.219

26%
26%

74%
74%

2

Hollands-Midden

59

Nederland

N
263

N
272

N
3.939

N
4.094

min.

max.

46%
54%

121
142

47%
53%

1.864
2.075

28%
33%

67%
72%

Geen mening

159 - Ongeval te water waarbij sprake is van menselijk
letsel.

Nederland

N
272

Geen mening

158 - Ongeval te water waarbij alleen materiële schade
is.

63

N
271

Geen mening

157 - OMS (automatische meldingen via het Openbaar
Meldsysteem).

Nederland

9

Hollands-Midden

155

Nederland

N
272

N
272

N
4.048

N
4.094

min.

max.

9%
91%

25
247

7%
93%

297
3.751

2%
81%

19%
98%

0

46

41

Nu volgen enkele stellingen. Geef bij elke stelling aan in hoeverre u het daarmee eens bent.

160 - Variabele voertuigbezetting is een zinvolle
ontwikkeling, op voorwaarde dat de melding helder is
en daarmee duidelijk is welke situatie verwacht kan
worden.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Hollands-Midden

N
263

N
265

N
3.996

N
4.025

min.

max.

54%
11%
36%

141
28
94

57%
10%
33%

2.263
399
1.334

39%
5%
16%

78%
14%
51%

Geen mening

161 - Variabele voertuigbezetting is mogelijk bij
bezettingsproblemen, op voorwaarde dat
(vervolg)opschaling is geregeld, zodat de veiligheid is
geborgd.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Nederland

2

Hollands-Midden

Nederland

N
263

N
265

N
3.995

N
4.025

min.

max.

54%
11%
35%

143
29
91

61%
9%
29%

2.454
374
1.167

37%
4%
11%

81%
14%
55%

Geen mening

2

162 - Variabele voertuigbezetting biedt een uitkomst als Hollands-Midden
er sprake is van onderbezetting aangezien we dan toch
vlot kunnen uitrukken.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens
Geen mening

30

Nederland

N
263

N
265

N
3.996

N
4.025

min.

max.

39%
11%
50%

103
28
132

47%
12%
41%

1.872
469
1.655

25%
3%
25%

65%
16%
66%

Geen mening

163 - De variabele voertuigbezetting kan leiden tot
onveilige situaties, doordat de brandweer niet met de
juiste bezetting ter plaatse komt.

29

2

Hollands-Midden

29

Nederland

N
259

N
265

N
3.990

N
4.025

min.

max.

74%
11%
15%

191
29
39

66%
11%
22%

2.648
453
889

29%
6%
10%

83%
18%
61%

6

35

42

164 - Ik vind dat bij een melding ‘brand’ altijd standaard Hollands-Midden
uitgerukt moet worden met een volledig bemande TS6,
anders vind ik het niet verantwoord.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

N
258

N
265

N
3.989

N
4.025

min.

max.

64%
12%
23%

166
32
60

57%
11%
32%

2.275
446
1.268

16%
7%
13%

77%
17%
72%

Geen mening

165 - Variabele voertuigbezetting is vooral een
bezuinigingsmaatregel.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Nederland

7

Hollands-Midden

Nederland

N
252

N
265

N
3.951

N
4.025

min.

max.

59%
11%
30%

149
27
76

51%
17%
31%

2.034
675
1.242

17%
10%
10%

80%
22%
71%

Geen mening

13

Hollands-Midden
166 - De variabele voertuigbezetting helpt om onze
beschikbare capaciteit beter in te zetten: bij veel
meldingen is het niet nodig om met 6 man uit te rukken.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Nederland

N
265

N
3.969

N
4.025

min.

max.

40%
16%
44%

105
41
114

38%
18%
44%

1.506
731
1.732

23%
12%
22%

66%
25%
62%

5

Hollands-Midden
167 - Door te werken met een variabele
voertuigbezetting kan de brandweer sneller ter plaatse
komen.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens
Geen mening

56

Nederland

N
259

N
265

N
3.967

N
4.025

min.

max.

58%
9%
33%

149
24
86

49%
14%
37%

1.953
539
1.475

26%
5%
20%

75%
19%
67%

Geen mening

168 - Het werken met een variabele voertuigbezetting
verbetert de kwaliteit van de hulpverlening van de
brandweer.

74

N
260

Geen mening

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

36

6

Hollands-Midden

58

Nederland

N
258

N
265

N
3.981

N
4.025

min.

max.

19%
16%
65%

49
41
168

16%
17%
67%

634
663
2.684

6%
7%
35%

50%
27%
87%

7

44

43

169 - Bij de beroepsbrandweer levert het werken met
variabele voertuigbezetting niet echt voordeel op: de
collega’s zijn toch al in dienst op de kazerne. Bij een
melding kunnen ze dan net zo goed met volledige
bemanning uitrukken.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Hollands-Midden

Nederland

N
247

N
265

N
3.813

N
4.025

min.

max.

79%
5%
16%

195
13
39

74%
9%
16%

2.837
350
626

51%
4%
7%

87%
17%
38%

Geen mening

18

170 - De variabele voertuigbezetting helpt de vrijwillige Hollands-Midden
brandweer om snel ter plaatse te komen, omdat niet
altijd hoeft te worden gewacht tot alle 6 collega’s op de
post zijn gearriveerd.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Nederland

N
259

N
265

N
3.957

N
4.025

min.

max.

56%
12%
32%

145
31
83

50%
15%
35%

1.963
600
1.394

35%
6%
15%

79%
22%
50%

Geen mening

6

171 - Bij de invoering van variabele voertuigbezetting is Hollands-Midden
goed geluisterd naar de ideeën en behoeften van de
werkvloer.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens
Geen mening

68

Nederland

N
218

N
265

N
3.671

N
4.025

min.

max.

17%
23%
61%

36
50
132

18%
23%
59%

666
854
2.151

7%
12%
43%

37%
32%
79%

Geen mening

172 - Ik vind de inzet van variabele voertuigbezetting
prima, zo lang het maar geen brand in een gebouw
betreft.

212

47

Hollands-Midden

354

Nederland

N
254

N
265

N
3.928

N
4.025

min.

max.

29%
15%
56%

73
38
143

27%
18%
55%

1.047
720
2.161

13%
13%
45%

35%
25%
73%

11

97

44

Opkomsttijden
De volgende vragen gaan over opkomsttijden. De ‘opkomsttijd’ is de tijd tussen de melding van een incident bij de meldkamer
tot en met het moment dat de brandweer ter plaatse is.
De brandweer heeft in elke regio de wettelijke tijdsnormen uitgewerkt in een zogenaamd dekkingsplan. Daarin zijn de
opkomsttijden verder verfijnd naar de lokale omstandigheden. Het kan dus zijn dat in uw gebied andere opkomsttijden
gelden. Onderstaande vragen gaan over de opkomsttijden zoals u die voor uw kazerne of post ervaart.
173 - Hoe realistisch vindt u de opkomsttijden die
gelden voor uw kazerne of post?

Realistisch / Een beetje realistisch
Neutraal.
Een beetje onrealistisch / Onrealistisch

Hollands-Midden

Nederland

N
261

N
271

N
4.048

N
4.160

min.

max.

84%
9%
7%

220
24
17

80%
11%
9%

3.240
462
346

63%
3%
1%

96%
23%
18%

Geen mening

10

112

De opkomsttijd is de tijd tussen de melding van een incident bij de meldkamer tot en met het moment dat de brandweer ter
plaatse is. Het is soms lastig om binnen de gestelde opkomsttijden ter plaatse te komen. Hieronder volgt een lijst met
mogelijke knelpunten. Geef bij elk knelpunt aan of dit knelpunt bij u op de kazerne of post speelt.

174 - Onderbezetting op vrijwillige kazernes.

Ja, dit speelt op mijn post
Nee, dit speelt niet op mijn post

Hollands-Midden
N
249

N
271

N
3.894

N
4.160

min.

max.

64%
36%

159
90

49%
51%

1.906
1.988

25%
30%

70%
75%

Geen mening

175 - Onvoldoende brandweerlieden beschikbaar in
functie van bevelvoerder.

Ja, dit speelt op mijn post
Nee, dit speelt niet op mijn post

22

Hollands-Midden

Ja, dit speelt op mijn post
Nee, dit speelt niet op mijn post
Geen mening

266

Nederland

N
255

N
271

N
3.923

N
4.160

min.

max.

40%
60%

103
152

32%
68%

1.272
2.651

22%
48%

52%
78%

Geen mening

176 - Onvoldoende brandweerlieden beschikbaar in
functie van chauffeur.

Nederland

16

Hollands-Midden

237

Nederland

N
259

N
271

N
3.955

N
4.160

min.

max.

32%
68%

83
176

24%
76%

937
3.018

12%
59%

41%
88%

12

205

45

177 - De locatie van kazernes en posten.

Ja, dit speelt op mijn post
Nee, dit speelt niet op mijn post

Hollands-Midden
N
247

N
271

N
3.836

N
4.160

min.

max.

28%
72%

70
177

23%
77%

895
2.941

9%
63%

38%
91%

Geen mening

178 - De wijze waarop het dekkingsplan is uitgewerkt.

Ja, dit speelt op mijn post
Nee, dit speelt niet op mijn post

Nederland

24

Hollands-Midden

324

Nederland

N
212

N
271

N
3.463

N
4.160

min.

max.

44%
56%

93
119

43%
57%

1.501
1.962

15%
32%

68%
85%

Geen mening

59

697

De opkomsttijd is de tijd tussen de melding van een incident bij de meldkamer tot en met het moment dat de brandweer ter
plaatse is. Hieronder volgen enkele stellingen over opkomsttijden. Geef voor elke stelling aan in hoeverre u het daarmee eens
bent.

179 - Opkomsttijden geven zinvolle informatie over de
prestaties en kwaliteit van het brandweerwerk.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Hollands-Midden
N
267

N
271

N
4.083

N
4.160

min.

max.

27%
14%
59%

73
37
157

28%
16%
56%

1.127
672
2.284

18%
11%
48%

37%
24%
69%

Geen mening

180 - Ik vind dat de brandweer in mijn regio de
opkomsttijden zorgvuldig en betrouwbaar registreert.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Nederland

4

Hollands-Midden

Nederland

N
257

N
271

N
3.814

N
4.160

min.

max.

29%
20%
51%

75
52
130

41%
27%
32%

1.559
1.042
1.213

24%
20%
14%

64%
38%
51%

Geen mening

14

181 - De burger heeft er recht op dat de brandweer er zo Hollands-Midden
snel mogelijk is: het is daarom van belang te werken
met harde afspraken over de opkomsttijden.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens
Geen mening

77

346

Nederland

N
268

N
271

N
4.103

N
4.160

min.

max.

71%
13%
16%

190
36
42

65%
17%
18%

2.659
703
741

50%
8%
8%

79%
22%
31%

3

57

46

182 - Bij de opkomsttijd wordt alleen naar het eerste
voertuig gekeken dat ter plaatste komt. Ik vind dat dat
een vertekend beeld van de werkelijkheid geeft.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Hollands-Midden

N
257

N
271

N
3.994

N
4.160

min.

max.

51%
23%
25%

132
60
65

50%
22%
27%

2.010
895
1.089

29%
11%
17%

65%
30%
43%

Geen mening

183 - Het is logisch dat binnen de regio verschillen
bestaan in opkomsttijden: het ene gebied is het andere
niet.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

14

Hollands-Midden

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

N
4.109

N
4.160

min.

max.

71%
12%
16%

189
33
43

75%
10%
14%

3.092
422
595

67%
4%
4%

93%
13%
22%

6

Hollands-Midden

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens
Geen mening

51

Nederland

N
268

N
271

N
4.097

N
4.160

min.

max.

79%
7%
13%

212
20
36

77%
7%
16%

3.174
281
642

68%
1%
6%

91%
15%
26%

3

Hollands-Midden

63

Nederland

N
265

N
271

N
4.014

N
4.160

min.

max.

44%
18%
38%

116
49
100

41%
16%
42%

1.660
660
1.694

29%
10%
30%

58%
25%
50%

Geen mening

186 - Met de juiste bezetting ter plaatse komen is
belangrijker dan de snelheid waarmee we ter plaatse
komen.

Nederland

N
271

Geen mening

185 - Opkomsttijden zijn vooral van belang voor
brandweermanagers en politieke bestuurders.

166

N
265

Geen mening

184 - De opkomsttijden zijn voor de vrijwillige
brandweer minder makkelijk te halen dan voor de
beroepsbrandweer.

Nederland

6

Hollands-Midden

146

Nederland

N
268

N
271

N
4.106

N
4.160

min.

max.

68%
15%
16%

183
41
44

67%
17%
16%

2.769
698
639

54%
10%
8%

78%
25%
36%

3

54

47

187 - Ik vind dat we meer aandacht moeten hebben voor Hollands-Midden
de meldtijd (de tijd tussen het ontdekken van de brand
en de melding bij de meldkamer), aangezien de meldtijd
veel belangrijker is dan de opkomsttijd.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

N
259

N
271

N
3.945

N
4.160

min.

max.

37%
37%
26%

95
97
67

39%
38%
23%

1.526
1.518
901

30%
27%
13%

50%
49%
28%

Geen mening

188 - Ik vind het een gevaarlijke ontwikkeling als door
preventieve maatregelen, zoals de aanwezigheid van
rookmelders, opkomsttijden ruimer worden genomen.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Nederland

12

Hollands-Midden

215

Nederland

N
265

N
271

N
4.043

N
4.160

min.

max.

63%
20%
17%

167
52
46

63%
18%
19%

2.542
741
760

49%
14%
11%

72%
24%
32%

Geen mening

6

117

Hieronder volgt een aantal stellingen over het dekkingsplan (de uitwerking van de opkomsttijden in uw regio). Geef voor elke
stelling aan in hoeverre u het daarmee eens bent.

Hollands-Midden
189 - Ik vind dat er goed wordt geluisterd naar de
werkvloer bij het opstellen van het dekkingsplan in mijn
regio.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

N
251

N
267

N
3.797

N
4.116

min.

max.

13%
18%
69%

32
46
173

19%
23%
58%

726
878
2.193

13%
12%
29%

48%
34%
73%

Geen mening

190 - De brandweer moet meer aandacht hebben voor
manieren om brand te voorkomen of snel te ontdekken
(o.a. brandmelders).

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens
Geen mening

Nederland

16

Hollands-Midden

319

Nederland

N
260

N
267

N
3.974

N
4.116

min.

max.

43%
43%
14%

112
111
37

46%
39%
15%

1.817
1.548
609

36%
27%
8%

59%
48%
25%

7

142

48

191 - Ik vind dat de brandweer in mijn regio zorgvuldig
gebruik maakt van de wettelijke mogelijkheid om
‘gemotiveerd af te wijken’ van de opkomsttijden.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Hollands-Midden

Nederland

N
205

N
267

N
3.277

N
4.116

min.

max.

18%
46%
36%

37
94
74

27%
44%
28%

900
1.454
923

14%
26%
11%

52%
58%
45%

Geen mening

62

839

Als een kazerne niet in staat is op tijd uit te rukken, gaat de melding door naar een andere kazerne. Hieronder volgen enkele
stellingen over deze kazernevolgorde. Geef aan in hoeverre u het daarmee eens bent.

192 - Ik vind het een goede zaak dat een andere kazerne Hollands-Midden
een melding kan overnemen, als dat nodig is om snel en
adequaat hulp te bieden.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

N
266

N
267

N
4.086

N
4.116

min.

max.

92%
4%
5%

244
10
12

90%
5%
5%

3.687
198
201

86%
2%
1%

97%
9%
8%

Geen mening

193 - Ik vind het geen probleem dat de reactiesnelheid
van vrijwillige posten iets lager ligt dan die van
beroepskazernes, als er maar voldoende vrijwillige
posten zijn om de regio goed te bedienen.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

1

Hollands-Midden

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens
Geen mening

30

Nederland

N
265

N
267

N
4.057

N
4.116

min.

max.

78%
9%
13%

206
24
35

81%
8%
12%

3.267
312
478

58%
4%
2%

90%
15%
27%

Geen mening

194 - Als een vrijwillige post niet op tijd kan uitrukken,
moet niet een andere kazerne de melding overnemen,
maar moet de opkomsttijd worden aangepast.

Nederland

2

Hollands-Midden

59

Nederland

N
264

N
267

N
4.046

N
4.116

min.

max.

19%
13%
68%

51
34
179

16%
15%
69%

652
610
2.784

11%
6%
58%

23%
22%
78%

3

70

49

195 - Nieuwbouw van vrijwillige brandweerposten
buiten de bebouwde kom maakt het lastiger voor
vrijwilligers om op tijd op de kazerne te komen, en
daarmee de opkomsttijden te halen.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Hollands-Midden

N
247

N
267

N
3.717

N
4.116

min.

max.

84%
11%
5%

207
28
12

71%
18%
10%

2.655
675
387

52%
10%
2%

84%
31%
17%

Geen mening

196 - Als een vrijwillige post niet op tijd kan uitrukken
met volledige bezetting vind ik het redelijk om ook met
minder mensen uit te rukken.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens
Geen mening

Nederland

20

Hollands-Midden

399

Nederland

N
266

N
267

N
4.058

N
4.116

min.

max.

35%
13%
52%

94
34
138

40%
17%
44%

1.611
678
1.769

22%
12%
27%

57%
22%
66%

1

58

50

Werkdruk, organisatiecultuur en veilig en gezond werken
Hieronder volgen enkele stellingen over werkdruk. Geef bij elke stelling aan in hoeverre u het daarmee eens bent.

197 - Ik kan mijn werk bij de brandweer goed
combineren met mijn privéleven.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Hollands-Midden
N
196

N
196

N
3.427

N
3.438

min.

max.

84%
7%
9%

165
13
18

79%
12%
10%

2.700
398
329

68%
5%
3%

91%
19%
13%

Geen mening

198 - Op mijn kazerne/post is de personele bezetting op
orde.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

0

Hollands-Midden

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Nederland

N
196

N
3.379

N
3.438

min.

max.

46%
11%
43%

87
21
82

50%
15%
35%

1.692
500
1.187

35%
10%
9%

77%
20%
53%

6

Hollands-Midden

Nederland

N
196

N
3.329

N
3.438

min.

max.

11%
21%
68%

20
40
127

14%
28%
58%

474
940
1.915

6%
18%
41%

29%
38%
68%

9

200 - Als ik na het werk thuis kom, duurt het lang voor ik Hollands-Midden
mijn werk heb losgelaten.

Geen mening

59

N
187

Geen mening

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

11

N
190

Geen mening

199 - Ik heb meer werk te doen dan ik aankan.

Nederland

109

Nederland

N
186

N
196

N
3.334

N
3.438

min.

max.

6%
14%
80%

11
26
149

11%
16%
73%

360
525
2.449

5%
8%
62%

21%
21%
82%

10

104

51

Hieronder volgen enkele stellingen over werktijden en roosters. Geef bij elke stelling aan in hoeverre u het daarmee eens bent.

201 - Ik vind het brandweerwerk goed uit te voeren
volgens de regels van de arbeidstijdenwet.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Hollands-Midden

Nederland

N
146

N
196

N
2.692

N
3.438

min.

max.

62%
21%
16%

91
31
24

53%
21%
27%

1.414
554
724

35%
6%
8%

72%
29%
48%

N.v.t.

50

Hollands-Midden
202 - Ik neem de verplichte rustdagen/-uren zoals
voorgeschreven door de arbeidstijdenwet altijd in acht.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Nederland

N
115

N
196

N
2.340

N
3.438

min.

max.

45%
24%
30%

52
28
35

35%
26%
39%

822
610
908

22%
15%
16%

60%
35%
55%

N.v.t.

203 - Bij het roosteren houdt de brandweer rekening
met mijn wensen.

81

Hollands-Midden

Nederland

N
196

N
2.017

N
3.438

min.

max.

60%
22%
18%

55
20
17

47%
26%
27%

944
526
547

16%
11%
6%

74%
41%
65%

104

204 - Het is altijd mogelijk om te schuiven in het rooster. Hollands-Midden

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens
N.v.t.

1.421

Nederland

N
94

N
196

N
2.095

N
3.438

min.

max.

57%
22%
20%

54
21
19

57%
20%
23%

1.184
420
491

37%
4%
6%

77%
33%
55%

N.v.t.
205 - Ik moet regelmatig een extra dienst draaien om
‘gaten’ in het rooster op te vangen.

1.098

N
92

N.v.t.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

746

102
Hollands-Midden

1.343
Nederland

N
84

N
196

N
1.880

N
3.438

min.

max.

42%
30%
29%

35
25
24

43%
27%
30%

814
511
555

11%
14%
13%

60%
54%
50%

112

1.558

52

Hieronder volgen enkele stellingen over de cultuur binnen de brandweerorganisatie. Geef bij elke stelling aan in hoeverre u
het daarmee eens bent.

206 - Het is makkelijk om zaken bespreekbaar te maken Hollands-Midden
binnen de brandweer.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

N
194

N
195

N
3.341

N
3.386

min.

max.

49%
26%
24%

96
51
47

52%
22%
26%

1.749
719
873

38%
12%
13%

70%
32%
43%

Geen mening

207 - Ik ervaar de cultuur binnen de
brandweerorganisatie als veilig.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

1

Hollands-Midden

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

N
3.352

N
3.386

min.

max.

63%
21%
16%

121
41
31

60%
22%
18%

2.012
737
603

43%
16%
6%

76%
31%
35%

2

Hollands-Midden

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens
Geen mening

34

Nederland

N
189

N
195

N
3.358

N
3.386

min.

max.

85%
11%
4%

161
21
7

89%
8%
3%

2.996
265
97

83%
3%
0%

95%
13%
7%

6

Hollands-Midden

28

Nederland

N
192

N
195

N
3.364

N
3.386

min.

max.

87%
9%
4%

167
18
7

89%
7%
3%

3.003
250
111

84%
3%
0%

95%
12%
9%

Geen mening

210 - Ik vind dat we voldoende evalueren na een inzet.

Nederland

N
195

Geen mening

209 - Ik durf mijn collega’s aan te spreken op hun
gedrag.

45

N
193

Geen mening

208 - Als ik weet hoe het werk beter kan dan zeg ik dat
ook.

Nederland

3

Hollands-Midden

22

Nederland

N
192

N
195

N
3.363

N
3.386

min.

max.

69%
8%
22%

133
16
43

70%
12%
18%

2.362
401
600

46%
6%
9%

81%
20%
40%

3

23

53

211 - De cultuur binnen de brandweer is voldoende
gericht op leren en verbeteren.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Hollands-Midden
N
190

N
195

N
3.363

N
3.386

min.

max.

54%
21%
25%

103
40
47

58%
20%
22%

1.945
668
750

38%
13%
11%

72%
26%
46%

Geen mening

212 - Als ik iets bespreekbaar maak wat ik lastig vind of
waar ik het niet mee eens ben, dan word ik daar niet op
‘afgerekend’.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Nederland

5

Hollands-Midden

23

Nederland

N
191

N
195

N
3.329

N
3.386

min.

max.

65%
18%
17%

124
34
33

60%
21%
19%

1.995
710
624

39%
12%
9%

76%
31%
33%

Geen mening

4

57

Hoe ervaart u de aandacht voor fysieke en mentale gezondheid van brandweermensen in uw regio? Geef voor elk van
onderstaande onderwerpen uw waardering door middel van een rapportcijfer van 1 tot en met 10, waarbij 1 staat voor zeer
slecht en 10 voor uitstekend.

213 - De aandacht voor de fysieke gezondheid van
brandweermensen.

Hollands-Midden

Nederland

N
195

N
195

N
3.386

N
3.386

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1%
4%
19%
32%
20%
11%
4%
4%
2%
2%

2
7
38
63
39
22
8
8
4
4

1%
4%
22%
32%
18%
10%
5%
4%
2%
2%

36
121
760
1.076
612
341
170
133
69
68

Voldoende (6 t/m 10)
Onvoldoende (1 t/m 5)
Gemiddeld rapportcijfer

76%
24%
6,4

77%
23%
6,4

min.

max.

60%
9%
5,6

91%
40%
7,1

54

214 - De aandacht voor de mentale gezondheid van
brandweermensen.

Hollands-Midden

Nederland

N
195

N
195

N
3.386

N
3.386

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1%
4%
15%
34%
21%
12%
4%
4%
2%
2%

2
8
30
67
41
24
8
8
3
4

1%
3%
19%
31%
21%
12%
5%
4%
2%
2%

28
110
635
1.050
709
417
175
140
62
60

Voldoende (6 t/m 10)
Onvoldoende (1 t/m 5)
Gemiddeld rapportcijfer

76%
24%
6,3

75%
25%
6,3

215 - De aandacht voor post-traumatische stress (PTSS). Hollands-Midden

max.

55%
10%
5,6

90%
45%
6,9

min.

max.

49%
16%
5,3

84%
51%
6,8

min.

max.

62%
10%
5,8

90%
38%
7,1

Nederland

N
195

N
195

N
3.386

N
3.386

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

2%
3%
17%
25%
23%
14%
7%
5%
3%
2%

4
5
34
48
45
27
14
10
5
3

1%
4%
18%
25%
20%
15%
7%
5%
2%
3%

35
121
619
841
689
511
231
161
78
100

Voldoende (6 t/m 10)
Onvoldoende (1 t/m 5)
Gemiddeld rapportcijfer

70%
30%
6,1

216 - De aandacht voor agressie en geweld tegen
hulpverleners.

min.

68%
32%
6,1

Hollands-Midden

Nederland

N
195

N
195

N
3.386

N
3.386

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1%
5%
16%
30%
27%
9%
4%
6%
1%
2%

2
9
32
59
52
18
8
11
1
3

1%
4%
20%
29%
20%
13%
5%
3%
1%
2%

47
142
689
995
685
436
172
114
46
60

Voldoende (6 t/m 10)
Onvoldoende (1 t/m 5)
Gemiddeld rapportcijfer

79%
21%
6,4

76%
24%
6,4

55

217 - Steun en hulp voor brandweermensen als zij een
incident hebben meegemaakt (nazorg).

Hollands-Midden

Nederland

N
195

N
195

N
3.386

N
3.386

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

2%
13%
28%
35%
15%
5%
1%
2%
0%
0%

4
26
54
68
29
10
1
3
0
0

4%
11%
31%
30%
13%
6%
2%
1%
1%
1%

122
365
1.061
1.021
446
208
73
32
28
30

Voldoende (6 t/m 10)
Onvoldoende (1 t/m 5)
Gemiddeld rapportcijfer

93%
7%
7,3

89%
11%
7,2

min.

max.

83%
2%
6,7

98%
17%
7,8

Hieronder volgen enkele stellingen over de aandacht voor veilig werken in uw regio. Geef bij elke stelling aan in hoeverre u het
daarmee eens bent.

218 - Ik vind dat de brandweer er alles aan doet om mij
veilig mijn werk te laten doen.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Hollands-Midden
N
187

N
188

N
3.338

N
3.343

min.

max.

72%
18%
10%

135
33
19

70%
17%
14%

2.326
560
452

49%
6%
2%

87%
28%
23%

N.v.t.

219 - De brandweer biedt de goede uitrusting en het
juiste materieel om veilig te kunnen werken.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

1

Hollands-Midden

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens
N.v.t.

5

Nederland

N
187

N
188

N
3.339

N
3.343

min.

max.

62%
22%
16%

116
41
30

73%
14%
14%

2.430
451
458

59%
4%
5%

86%
22%
23%

N.v.t.

220 - Ik vind schoon werken van belang om
(beroeps)ziekten te voorkomen.

Nederland

1

Hollands-Midden

4

Nederland

N
186

N
188

N
3.336

N
3.343

min.

max.

85%
12%
3%

158
23
5

82%
14%
4%

2.745
459
132

68%
4%
1%

94%
27%
7%

2

7

56

221 - De regels voor schoon werken zijn zo streng dat ze Hollands-Midden
in de praktijk niet goed na te leven zijn.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Nederland

N
174

N
188

N
3.314

N
3.343

min.

max.

36%
29%
36%

62
50
62

46%
24%
30%

1.523
811
980

28%
15%
17%

63%
32%
44%

N.v.t.

14

222 - De vele regels om veilig te werken zijn er niet voor Hollands-Midden
niets: veiligheid gaat voor alles.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

N
188

N
3.332

N
3.343

min.

max.

65%
25%
9%

121
47
17

66%
24%
9%

2.215
802
315

57%
11%
6%

80%
31%
17%

3

Hollands-Midden

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens
N.v.t.

Nederland

N
188

N
3.317

N
3.343

min.

max.

88%
9%
3%

164
17
6

90%
8%
2%

2.993
253
71

85%
2%
0%

97%
11%
5%

1

Hollands-Midden

26

Nederland

N
187

N
188

N
3.336

N
3.343

min.

max.

86%
7%
6%

161
14
12

89%
6%
4%

2.985
211
140

82%
1%
1%

96%
13%
11%

N.v.t.

225 - Ik zou veiliger kunnen werken als ik vaker
realistisch kan oefenen.

11

N
187

N.v.t.

224 - Veilig werken begint met vakbekwaamheid.

Nederland

N
185

N.v.t.

223 - Ik durf mijn collega’s aan te spreken als ik zie dat
zij regels om veilig te werken niet volledig naleven.

29

1

Hollands-Midden

7

Nederland

N
186

N
188

N
3.318

N
3.343

min.

max.

58%
20%
22%

107
38
41

54%
23%
24%

1.779
747
792

38%
10%
7%

80%
29%
36%

2

25

57

226 - De vakbekwaamheid van sommige collega’s vind ik Hollands-Midden
uit oogpunt van veiligheid niet voldoende.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

N
183

N
188

N
3.297

N
3.343

min.

max.

37%
27%
36%

68
49
66

43%
30%
28%

1.416
973
908

32%
17%
14%

65%
43%
36%

N.v.t.

227 - Ik ben voldoende op mijn collega’s ingespeeld om
samen veilig te kunnen werken.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

5

Hollands-Midden

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

46

Nederland

N
187

N
188

N
3.317

N
3.343

min.

max.

79%
10%
11%

148
19
20

79%
14%
7%

2.634
450
233

50%
8%
2%

89%
25%
25%

N.v.t.

228 - Variabele voertuigbezetting en veilig werken
kunnen goed samen gaan.

Nederland

1

Hollands-Midden

26

Nederland

N
182

N
188

N
3.275

N
3.343

min.

max.

40%
13%
47%

72
24
86

47%
15%
38%

1.550
495
1.230

30%
5%
18%

66%
23%
55%

N.v.t.

6

68

Hieronder volgen enkele stellingen over het preventief periodiek medisch onderzoek, het PPMO. Geef bij elke stelling aan in
hoeverre u het daarmee eens bent.

229 - Ik vind dat het PPMO goed aansluit op de praktijk. Hollands-Midden

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

N
181

N
188

N
3.237

N
3.343

min.

max.

57%
13%
30%

104
23
54

49%
16%
35%

1.596
507
1.134

35%
10%
21%

65%
29%
51%

Geen mening

230 - Ik vind dat in het PPMO rekening moet worden
gehouden met verschillen tussen brandweermensen,
zoals man/vrouw, of oud/jong.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens
Geen mening

Nederland

7

Hollands-Midden

106

Nederland

N
187

N
188

N
3.269

N
3.343

min.

max.

41%
8%
51%

76
15
96

47%
11%
43%

1.532
347
1.390

32%
5%
25%

67%
17%
59%

1

74

58

231 - Ik vind het PPMO een geschikte test om na te gaan Hollands-Midden
of ik voldoende fit ben om mijn werk op de uitruk te
kunnen doen.

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens

Nederland

N
183

N
188

N
3.258

N
3.343

min.

max.

58%
15%
27%

106
27
50

54%
16%
30%

1.760
525
973

34%
8%
16%

74%
25%
50%

N.v.t.

5

232 - Heeft u in de afgelopen 12 maanden een PPMO-test Hollands-Midden
gedaan?

Ja
Nee

85

Nederland

N
188

N
188

N
3.343

N
3.343

min.

max.

74%
26%

140
48

78%
22%

2.600
743

33%
5%

95%
67%

Hieronder volgen enkele stellingen. Geef bij elke stelling aan in hoeverre deze voor u klopt.

233 - Bij een ongeval op het werk zorgt de brandweer
goed voor je.

Ja
Nee

Hollands-Midden
N
99

N
188

N
1.813

N
3.343

min.

max.

87%
13%

86
13

80%
20%

1.451
362

63%
8%

92%
38%

Geen mening

234 - Aansprakelijkheid en rechtsbijstand zijn voor mij
door de brandweer goed geregeld.

Ja
Nee

89

Hollands-Midden

Ja
Nee
Geen mening

1.530

Nederland

N
82

N
188

N
1.677

N
3.343

min.

max.

89%
11%

73
9

78%
22%

1.304
373

55%
6%

94%
45%

Geen mening

235 - Ik weet dat ik goed verzekerd ben voor de risico’s
die het brandweerwerk met zich meebrengt.

Nederland

106

Hollands-Midden

1.666

Nederland

N
132

N
188

N
2.260

N
3.343

min.

max.

81%
19%

107
25

72%
28%

1.632
628

48%
8%

93%
52%

56

1.083

59
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De Nederlandse brandweer is sterk in ontwikkeling. Met de inwerkingtreding van de Wet
veiligheidsregio’s (
) is een proces van schaalvergroting en professionalisering van de
brandweerorganisatie in gang gezet. De voormalige gemeentelijke brandweerkorpsen zijn
samengevoegd in brandweerregio’s. Naast deze majeure ontwikkelingen in de organisatie
en besturing van de brandweer is ook het brandweervak volop in beweging. Er is in
toenemende mate aandacht voor preventieve brandweerzorg. Het repressieve werk zelf
ontwikkelt zich door nieuwe inzichten ten aanzien van repressief optreden, variërend van
innovatieve inzetstrategieën zoals het kwadrantenmodel of een veilige afhandeling van
incidenten waarbij elektrische voertuigen betrokken zijn. Een volgende ontwikkeling betreft
de professionalisering van de zorg voor medewerkers, waarvan het schoon en veilig werken
een belangrijk fundament is. Tegen de achtergrond van deze ontwikkeling speelt daarnaast
ook de vraag over de toekomstige personeelsopbouw van de brandweerorganisatie: wat is
het toekomstige profiel van de brandweerman of – vrouw? In hoeverre weet de brandweer
mensen te binden en te boeien? Slaagt de brandweer erin een aantrekkelijke werkgever te
zijn en te blijven, ook voor vrijwilligers?
De hiervoor genoemde ontwikkelingen hebben invloed op het werk van het repressieve
brandweerpersoneel. Het Veiligheidsberaad heeft opdracht gegeven de beleving van
repressieve brandweermensen ten aanzien van ontwikkelingen in hun werk en in de
brandweerorganisatie te onderzoeken. Tegelijkertijd is opdracht gegeven tot het uitvoeren
van een onderzoek naar brandweerstatistiek, om te komen tot eenduidige kengetallen voor
de prestaties van de Nederlandse brandweer. Het onderhavige rapport heeft betrekking op
het eerste deel van de opdracht van het Veiligheidsberaad: het belevingsonderzoek onder
repressief brandweerpersoneel. Over het statistisch onderzoek wordt separaat
gerapporteerd.
Dit rapport presenteert de landelijke resultaten van het belevingsonderzoek. Het onderzoek is
gebaseerd op een kwalitatieve en kwantitatieve survey onder repressieve brandweerlieden.
Het kwalitatieve deel van het onderzoek omvatte een reeks focusgroepen, waarbij
repressieve brandweerlieden bevraagd zijn op de thema’s die in dit rapport worden
behandeld. Het kwantitatieve deel van het onderzoek omvat een uitgebreide digitale
vragenlijst die onder alle repressieve brandweerlieden, beroeps én vrijwilligers, van alle
brandweerregio’s is uitgezet. Een uitgebreide verantwoording over de opzet, uitvoering en
organisatie van het onderzoek is als bijlage achterin dit rapport opgenomen.
Het repressief brandweerpersoneel in Nederland bestaat uit beroepspersoneel, vrijwilligers
en officieren. Beroepspersoneel werkt veelal in ploegendiensten in de kazernes in grote
steden, zij verzorgen daarnaast veelal specialismen zoals het duiken. Vrijwilligers leveren de

brandweerzorg overwegend in dorpen en steden, zij doen dit naast hun hoofdberoep en
ontvangen hiervoor een vergoeding. Officieren geven leiding aan grotere incidenten en zijn
veelal in beroeps (dag)dienst en buiten kantoortijden oproepbaar. Combinaties van deze
functies komen voor, bijvoorbeeld beroeps die in de stad werken en in het dorp waar zij
wonen vrijwilliger zijn.
In totaal hebben bijna .
brandweerlieden deelgenomen aan het onderzoek. De respons
bedraagt %, wat voor dit type onderzoek als hoog kan worden beschouwd. De hoge
respons geeft uitdrukking aan de betrokkenheid van repressieve brandweerlieden bij hun
werk en bij de ontwikkeling van de brandweer. Tevens schept het verwachtingen ten aanzien
van de wijze waarop de resultaten van het onderzoek besproken en geduid zullen worden.
Het rapport valt in twee delen uiteen: een landelijke rapportage en een landelijk
tabellenboek. In de landelijke rapportage worden de resultaten van het belevingsonderzoek
thematisch beschreven. Het tabellenboek biedt een overzicht van de resultaten per vraag. In
de landelijke rapportage zijn deze ‘rechte tellingen’ verdiept door aanvullende analyses naar
relevante respondentkenmerken, zoals aanstelling (vrijwilliger of beroeps), functie of aantal
dienstjaren.
Aanvullend aan dit landelijke rapport is voor elke brandweerregio een regionaal tabellenboek
opgesteld, dat de brandweerregio’s in staat stelt binnen de eigen regio het gesprek te voeren
over de resultaten van het belevingsonderzoek. In de regionale tabellenboeken is bij elke
vraag tevens de score uit het landelijk beeld opgenomen. Daarnaast is de spreiding tussen de
regio’s inzichtelijk gemaakt door voor elke vraag de minimale en maximale score weer te
geven.
Regio’s wordt geadviseerd het regionale tabellenboek in samenhang met het landelijk beeld
te bezien, omdat de landelijke rapportage een nadere uitwerking en analyse biedt die
behulpzaam kan zijn bij het duiden van regionale resultaten. Dit is echter niet meer dan een
hulpmiddel: voor een zorgvuldige duiding van de regionale resultaten is het noodzakelijk dat
per brandweerregio kennis van de specifieke regionale context betrokken wordt. Dit
veronderstelt een brede dialoog in de regio’s; enerzijds om te komen tot een adequate
duiding, anderzijds om te komen tot een breed gedragen begrip van de resultaten.
Deze landelijke rapportage en de regionale tabellenboeken vormen daarom het
basisdocument op basis waarvan de regio’s zelf verdieping geven door duiding van de
resultaten.
Als onderzoekers hebben wij de afgelopen maanden intensief mogen samenwerken met het
brandweerveld in de totstandkoming van deze rapportage over het belevingsonderzoek. Op
deze plaats willen wij iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit
basisdocument hartelijk danken.
Ivo van Duijneveldt en Marion Herder
oktober

Onderzoek beleving repressief brandweerpersoneel
Het onderzoek Beleving repressief brandweerpersoneel
richt zich op elf thema’s die van
belang zijn bij de doorontwikkeling van de Nederlandse brandweer. Het onderzoek is
uitgevoerd in opdracht van het Veiligheidsberaad en is aangestuurd door een stuurgroep
waarin naast het Veiligheidsberaad tevens de Raad van Brandweercommandanten, de FNV en
de Vakvereniging Brandweervrijwilligers zitting hebben genomen.
De onderzoeksthema’s zijn geïdentificeerd door middel van een intensieve uitvraag onder
zowel bestuurders en managers van brandweerregio’s als onder repressieve brandweerlieden
(beroeps én vrijwilligers). Het onderzoek is uitgevoerd door een combinatie van kwalitatieve
en kwantitatieve onderzoeksmethoden. Het kwalitatieve deel van het onderzoek omvatte een
reeks focusgroepen met repressieve brandweerlieden (beroeps én vrijwilligers). Het
kwantitatieve deel omvatte een uitgebreide vragenlijst (
vragen verdeeld over elf thema’s)
die is uitgezet onder alle repressieve brandweerlieden. Bijna .
brandweerlieden ( %)
hebben de vragenlijst ingestuurd. Dit landelijke rapport bundelt de resultaten van het
onderzoek. De belangrijkste uitkomsten worden hieronder per thema toegelicht.
Resultaten kwalitatief onderzoek
Op basis van de focusgroepgesprekken met repressieve brandweerlieden zijn drie ‘frames’
afgeleid. Deze vormen een inhoudelijk kader voor de elf thema’s die door middel van de
vragenlijst onder alle repressieve brandweermensen zijn uitgevraagd. Deze drie frames
hebben betrekking op:

-

Schaalvergroting en vervreemding. Als gevolg van de regiovorming heeft de brandweer
een proces van schaalvergroting doorgemaakt. Dit heeft onder meer geleid tot het anders
organiseren en beleggen van taken. Uit de focusgroepen blijkt dat repressieve
brandweermensen enerzijds waardering hebben voor de professionalisering die de
brandweerorganisatie doormaakt, maar dat de schaalsprong mede leidt tot formalisering
en bureaucratisering van de organisatie. Dit voedt gevoelens van vervreemding.

-

Professionele identiteit en vakinhoud. Het tweede frame betreft de professionele
identiteit van repressieve brandweerlieden. Uit de focusgroepen spreekt de zorg dat het
echte brandweervak (‘blussen’) minder centraal staat. Ontwikkelingen als brandveilig
leven worden om die reden met gemengde gevoelens beleefd. Repressieve
brandweerlieden maken zich zorgen dat de inzet op brandveilig leven als
bezuinigingsmaatregel wordt aangewend of als reden wordt gebruikt om opkomsttijden
ruimer te nemen. Tevens bestaat zorg over de plaats van repressieve brandweerlieden in
de brandweerorganisatie en over de professionele identiteit: het blussen van brand raakt
de kern van het werk van repressief brandweerpersoneel; het geven van voorlichting of
het plaatsen van rookmelders is van een andere orde.

-

Sturing in en op het werk. Het derde frame heeft betrekking op de sturing in en op het
werk. Brandweerlieden geven in de focusgroepen aan een kloof te ervaren tussen de
wereld van bestuurders en managers ten opzichte van de werkvloer op de post of
kazerne. Sturings- en verantwoordingsinstrumenten (o.a. opkomsttijden) worden
daardoor niet altijd als betekenisvol ervaren.

Mede op basis van de resultaten van het kwalitatief onderzoek is een vragenlijst opgesteld die
onder alle repressieve brandweerlieden is uitgezet.
Resultaten kwantitatief onderzoek
Hieronder volgt een samenvatting van de resultaten voor de
aan de orde komen:

thema’s die in de vragenlijst

Algemeen beeld. Een kleine meerderheid van de respondenten oordeelt dat de brandweer
zich in de goede richting ontwikkelt. Daarbij vinden zij de ontwikkeling van de brandweer als
geheel positiever dan de wijze waarop de brandweer zich in de eigen regio ontwikkelt. Een
ruime minderheid vindt dat de brandweer na de regionalisering professioneler is geworden.
De tevredenheid over het werk is hoog: nagenoeg iedereen geeft aan met plezier naar het
werk te gaan.
Thema : Betrokkenheid en beleving van het brandweerwerk. Brandweerpersoneel is
trots op het vak. Respondenten voelen zich in grote mate betrokken bij hun werk. De
betrokkenheid bij de brandweerorganisatie wordt lager gewaardeerd. Respondenten voelen
zich het meest betrokken bij de post of kazerne waar zij werkzaam zijn. Een belangrijke
drijfveer voor brandweerlieden is het gevoel iets voor de medemens te kunnen betekenen.
Respondenten ervaren dat er steeds hogere eisen worden gesteld aan het repressieve
brandweerwerk. Nagenoeg niemand geeft aan dat het werk emotioneel zwaarder is
geworden. Een ruime meerderheid van de respondenten herkent zich in de stelling dat de
brandweer steeds minder ‘een familie’ wordt en herkent het gevoel sinds de regionalisering
‘meer een nummer te zijn’. Ook geeft een ruime meerderheid aan zich te herkennen in de
stelling dat er minder branden zijn, waardoor men minder vaak een uitruk meemaakt.
Thema : Organisatievisie en brandveilig leven. Rond de helft van de respondenten weet
wat de visie van de brandweer in hun regio is. Van deze groep herkent een ruime meerderheid
zich wel in de regionale visie. Als het gaat om de identiteit van het brandweervak verwacht
een kleine meerderheid dat brandweerlieden zich in de toekomst steeds meer zullen moeten
specialiseren. Een ruime meerderheid van de respondenten vindt dat repressieve
brandweermensen het hart vormen van de brandweerorganisatie. Een kleine meerderheid
herkent zich in een visie waarbij brandveilig leven (preventie) en repressief brandweerwerk
elkaar aanvullen.
Thema : Regelruimte. Regelruimte is de ruimte die medewerkers ervaren om zelf te kunnen
beslissen over hoe men het werk wil uitvoeren, zelf oplossingen te kunnen bedenken en zelf
te bepalen in welke volgorde men werkzaamheden verricht. Een kleine meerderheid van de
respondenten geeft aan hun takenpakket, verantwoordelijkheden en regelruimte precies
goed te vinden. Een ruime minderheid zou meer zeggenschap willen hebben over zaken die
raken aan hun taak en functie. Bij een aantal keuzes over het werk geven respondenten aan
graag betrokken te willen worden, zoals over de werving en selectie van nieuwe collega’s voor
de post of kazerne. Op andere onderdelen, zoals de schoonmaak van gebouwen, is die
behoefte tot inspraak minder groot.

Thema : Vakbekwaamheid, oefenen en trainen. Over de eigen vakbekwaamheid en die
van collega’s oordelen respondenten positief. Een kleine meerderheid vindt dat zij door de
leiding en/of organisatie voldoende in staat wordt gesteld om hun vakbekwaamheid op peil
te houden. Rond de helft van de respondenten vindt de wijze waarop vakbekwaamheid wordt
getoetst te vrijblijvend. Een kleine meerderheid vindt dat het oefenrooster hen in staat stelt
voldoende te kunnen oefenen. Ook denkt een kleine meerderheid dat de brandweermensen
zich in de toekomst steeds meer zullen moeten specialiseren.
Thema : Vrijwilligersbeleid. Een belangrijk aandachtspunt dat uit de focusgroepen naar
voren kwam is de positie van vrijwilligers ten opzichte van beroepsbrandweerlieden. Het
gevoel bestaat dat in de brandweerorganisatie meer aandacht zou zijn voor
beroepsbrandweerlieden dan voor vrijwilligers. Dit is in de vragenlijst expliciet uitgevraagd.
Een ruime minderheid van de respondenten is van mening dat het management meer
rekening houdt met beroeps dan met vrijwilligers. Omtrent opleiding en training vindt een
ruime meerderheid dat vrijwilligers goed opgeleid en getraind zijn om veilig en goed te
kunnen werken. Een kleine minderheid van de respondenten ervaart een verschil in
vakbekwaamheid tussen vrijwilligers en beroeps. Nagenoeg iedereen vindt dat het steeds
lastiger wordt om nieuwe vrijwilligers te werven.
Thema : Verhouding werkvloer en leiding. De waardering voor direct leidinggevenden is
hoger dan de waardering voor het hoger management. Daarnaast vinden respondenten dat
direct leidinggevenden meer ruimte voor inspraak bieden dan het hoger management.
Slechts een ruime minderheid vindt dat er sprake is van wederzijds begrip tussen werkvloer
en management. Uit een analyse van de open vragen blijkt dat veel brandweerlieden een
‘kloof’ tussen werkvloer en management constateren. Een aangrijpingspunt om deze ‘kloof’
te dichten is het feit dat een ruime meerderheid aangeeft dat het ook aan repressieve
brandweerlieden zelf is om oplossingen aan te dragen voor problemen in de organisatie.
Thema 7: Organisatiecultuur. Rond de helft van de respondenten geeft aan dat het
makkelijk is om zaken bespreekbaar te maken binnen de brandweer. Een ruime meerderheid
ervaart de organisatiecultuur als veilig. De cultuur binnen de brandweerorganisatie wordt
verder ervaren als een cultuur waarin leren en verbeteren centraal staat. De diversiteit in
samenstelling van het personeelsbestand binnen de brandweer wordt als voldoende
beschouwd, waarbij wordt aangeven dat er voldoende balans is in geslacht, leeftijd,
opleidingsniveau en culturele achtergrond. Rond de helft van de respondenten vindt het
belangrijk dat de brandweer in hun regio én hun directe collega’s een afspiegeling van de
maatschappij vormen.
Thema 8: Ervaring uitruk op maat. Gemiddeld geven respondenten het idee van uitruk op
maat bij een kleiner incident dan het maatgevend incident ‘brand in woning’ een
rapportcijfer van 5,7. Brandweerlieden die ervaring hebben met variabele voertuigbezetting
waarderen de inzet hoger dan zij die geen ervaring hebben met variabele voertuigbezetting.
Op de vraag of variabele voertuigbezetting een zinvolle ontwikkeling is, op voorwaarde dat de
melding helder is en daarmee duidelijk is welke situatie verwacht kan worden, antwoordt een
kleine meerderheid positief. Rond de helft waardeert het dat de brandweer sneller ter plaatse
kan komen door variabele voertuigbezetting. Daar staat tegenover dat nagenoeg niemand
van mening is dat het werken met een variabele voertuigbezetting de kwaliteit van de
hulpverlening van de brandweer verbetert.
Thema 9: Opkomsttijden. De ‘opkomsttijd’ is de tijd tussen de melding van een incident bij
de meldkamer tot en met het moment dat de brandweer ter plaatse is. Een ruime

meerderheid van de respondenten oordeelt dat de opkomsttijden voor de vrijwillige
brandweer minder makkelijk te halen zijn dan voor de beroepsbrandweer. Twee belangrijke
knelpunten die spelen rondom het halen van opkomsttijden zijn de onderbezetting op
vrijwillige posten en de uitwerking van het dekkingsplan. Wanneer opkomsttijden in verband
worden gebracht met preventie, geeft een ruime meerderheid aan het een gevaarlijke
ontwikkeling te vinden wanneer door preventieve maatregelen de opkomsttijden ruimer
genomen worden. Rond de helft van de respondenten vindt dat de brandweer meer aandacht
moet hebben voor manieren om brand te voorkomen of snel te ontdekken.
Thema 10: Werkdruk. Een ruime meerderheid van de respondenten ervaart dat het
brandweerwerk goed te combineren is met het privéleven. In de focusgroepen kwam naar
voren dat de bezetting op kazernes en posten soms als problematisch wordt ervaren. Dit is in
de vragenlijst uitgevraagd: er blijken sterke verschillen tussen regio’s te bestaan als het gaat
om de bezettingsproblematiek. Voor wat de Arbeidstijdenwet betreft blijkt het niet altijd
makkelijk om de regels na te leven: rond de helft van de brandweerlieden geeft aan dat het
brandweerwerk zich goed laat verenigen met dit wettelijk kader. Een ruime minderheid geeft
aan de verplichte rusttijden altijd in acht te nemen.
Thema 11: Veilig en gezond werken. Een ruime meerderheid oordeelt positief over de
inspanningen van de brandweer om repressieve brandweerlieden veilig te laten werken. De
aandacht voor mentale en fysieke gezondheid wordt als voldoende beschouwd. Men vindt
dat bij een ongeval op het werk de brandweer goed voor medewerkers zorgt. Omtrent schoon
werken vindt nagenoeg iedereen dat schoon werken van belang is om (beroeps)ziektes te
voorkomen. Rond de helft kan zich vinden in de stelling dat regels rond schoon werken zo
streng zijn dat ze in de praktijk niet goed na te leven zijn.
Relevante uitsplitsingen
De resultaten uit het kwalitatieve deel van het onderzoek kunnen verder worden verdiept
door nadere analyse op respondentkenmerken. In de landelijke rapportage worden
uitsplitsingen gepresenteerd naar aard van de:
- de aanstelling: beroeps, vrijwilliger, of een combi-aanstelling, waarbij een medewerker
zoals als beroeps en als vrijwilliger werkt
- de functie: manschap, bevelvoerder en officier
- dienstjaren, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar respondenten die korter dan vijf
jaar in dienst zijn van de brandweer en respondenten die vijf jaar of langer voor de
brandweer werken.
In het onderzoek is getoetst bij welke thema’s deze kenmerken relevant zijn. Hieronder
worden per kenmerk de sterkste verbanden besproken.1
Aanstelling. Bij de volgende vragen is er een relevant verschil naar de aanstelling (beroeps,
vrijwilliger of combi-aanstelling). Dit is het geval bij de volgende stellingen:
- Op de stelling ‘mijn werk bij de brandweer is als een hobby voor me’ (015) antwoordt een
ruime minderheid van de beroepsbrandweerlieden dat zij het werk bij de brandweer als
een hobby beschouwt, terwijl juist nagenoeg alle vrijwilligers dit wel zo ervaren. Van
degenen met een combi-aanstelling ziet een ruime meerderheid hun werk als hobby.
- Over de stelling ‘er is een verschil in vakbekwaamheid tussen vrijwilligers en beroeps’
(031) oordeelt een ruime meerderheid van de beroepsbrandweerlieden dat sprake is van

De sterkte van het verbanden tussen twee kenmerken is uitgedrukt met de
associatiemaat Cramer’s V of V of η . De sterkste verbanden die hier worden vermeld
hebben een Cramer’s V of V of η groter dan .
1

-

-

verschil in vakbekwaamheid tussen beide groeperingen, tegenover een ruime minderheid
van de vrijwilligers.
Met de stelling ‘het management van de brandweer in mijn regio houdt meer rekening
met beroeps dan met vrijwilligers’ (032) is rond de helft van de vrijwilligers het eens.
Nagenoeg niemand van de beroepsbrandweerlieden is het met deze stelling eens.
Beroepsbrandweerlieden oordelen terughoudend op de stelling dat vrijwilligers
voldoende zijn opgeleid en getraind om veilig en goed te kunnen werken (033). Een ruime
minderheid van de beroeps is het met deze stelling eens, tegenover nagenoeg alle
vrijwilligers. Van de respondenten met een combi-aanstelling is een kleine minderheid
het met de stelling eens.
Op de stelling ‘Ik vind het geen probleem dat de reactiesnelheid van vrijwillige posten iets
lager ligt dan die van beroepskazernes, als er maar voldoende vrijwillige posten zijn om
de regio goed te bedienen’ (193) reageren nagenoeg alle vrijwilligers en respondenten
met een combi-aanstelling positief, een kleine meerderheid van de beroeps is het met
hen eens.

Functie. Bij de volgende vragen is er een relevant verschil naar functie (manschap,
bevelvoerder of officier). Dit is het geval bij de volgende stellingen:
- Bij de vraag over waar brandweerlieden zich het meest mee verbonden voelen (073) blijkt
dat het perspectief van manschappen en bevelvoerders verschilt van dat van de groep
officieren. Terwijl nagenoeg alle manschappen en bevelvoerders aangeven zich
verbonden te voelen met hun post of kazerne, geeft een ruime meerderheid van de
officieren aan zich verbonden te voelen met hun brandweer- of veiligheidsregio.
- Officieren waarderen de regelruimte in het brandweerwerk (078) hoger dan
manschappen en bevelvoerders. Rond de helft van de officieren vindt de regelruimte
goed of uitstekend. Nagenoeg niemand met de functie manschap of bevelvoerder is het
met hen eens.
- Bij de stelling ‘managers bieden de mogelijkheid om besluiten te beïnvloeden’ (123) valt
op dat officieren de stelling hoger waarderen dan manschappen of bevelvoerders. Een
ruime meerderheid van officieren is het eens met de stelling, tegenover een ruime
minderheid van de bevelvoerders. Nagenoeg niemand van de manschappen vindt dat
managers de mogelijkheid bieden om besluiten te beïnvloeden.
- Rond de helft van de manschappen en een grote minderheid van de bevelvoerders zijn
het met de stelling ‘variabele voertuigbezetting is vooral een bezuinigingsmaatregel’
(165) eens. Nagenoeg niemand van de officieren is het met de stelling eens.
- Op het construct ‘waardering hogere leidinggevenden/management’ ligt de score van de
groep officieren hoger dan die van manschappen en bevelvoerders: een ruime
minderheid van de officieren geeft een positieve score maar nagenoeg niemand met de
functie bevelvoerder of manschap oordeelt positief op deze stelling.
- Op het construct ‘waardering geboden ruimte voor inspraak door hogere
leidinggevenden/management’ geven officieren een hogere score dan manschappen en
bevelvoerders. Een ruime meerderheid van de officieren geeft een positieve score,
tegenover een ruime minderheid van de bevelvoerders en nagenoeg niemand van de
manschappen.
Dienstjaren. Bij de volgende vragen is er een relevant verschil naar dienstjaren (korter dan
vijf jaar of vijf jaar of langer). Dit is het geval bij de volgende stellingen:
- Op de stelling ‘er worden steeds hogere eisen aan brandweermensen gesteld, vergeleken
met toen ik net bij de brandweer kwam’ (022) is een ruime meerderheid van degenen die
vijf jaar of langer in dienst zijn het eens met de stelling, tegenover een ruime minderheid
van de respondenten die minder dan vijf jaar in dienst zijn.

-

-

Dat het werk emotioneel zwaarder is geworden (023) wordt door nagenoeg geen van de
respondenten die minder dan vijf jaar werkzaam zijn bij de brandweer ervaren. Een ruime
minderheid van degenen die langer in dienst zijn ervaart dat het werk emotioneel
zwaarder is geworden.
Een ruime meerderheid van degenen die vijf jaar of langer bij de brandweer zijn, ervaart
dat er in hun regio minder branden zijn, waardoor zij minder vaak een uitruk meemaken.
Een kleine minderheid van de respondenten die minder dan vijf jaar bij de brandweer
werken, is het met de stelling ‘er zijn minder branden, waardoor ik minder vaak een
uitruk meemaak’ (068) eens.
Met de stelling ‘het gevoel dat de brandweer minder ‘een familie’ is dan toen ik begon bij
de brandweer’ (070) is een ruime meerderheid van respondenten die vijf jaar of langer bij
de brandweer werken het eens, tegenover een ruime minderheid van degenen die korter
dan vijf jaar bij de brandweer werken.
Eenzelfde verdeling is te zien bij de stelling ‘de regionalisering, waardoor ik meer het
gevoel heb een nummer te worden’ (071): een ruime meerderheid van degenen die vijf
jaar of langer bij de brandweer werken, ziet de regionalisering als een ontwikkeling die
momenteel van toepassing is op hun regio. Een ruime minderheid van de respondenten
die korter dan vijf jaar bij de brandweer werken, is het met de stelling eens.

Regionale verschillen
Tot besluit van deze samenvatting volgt een overzicht van de vragen waarbij sprake is van
grote regionale verschillen. In het tabellenboek is bij elke vraag aangegeven wat de laagste en
de hoogste score is per antwoordmogelijkheid per regio (kolommen ‘min’ en ‘max’). Dit geeft
een indicatie van de spreiding per vraag. Hieronder volgt een overzicht van relevante vragen
waar het verschil tussen ‘min’ en ‘max’ voor de antwoordmogelijk ‘(helemaal) mee eens’ (of
equivalent daarvan) groter dan of gelijk is aan %. Achter elke vraag staat het aantal
procentpunten verschil tussen ‘min en ‘max’ weergegeven.
Algemeen beeld
- (009) Hoe vindt u dat de brandweer in uw regio zich over het algemeen ontwikkelt? (48%)
Betrokkenheid bij en beleving van het werk
- (015) Mijn werk bij de brandweer is als een hobby voor me. (47%)
- (068) [factor die betrokkenheid beïnvloedt:] Er zijn minder branden, waardoor ik minder
vaak een uitruk meemaak. (47%)
Organisatievisie en brandveilig leven
- (020) Ik vind dat de aandacht voor ‘brandveilig leven’ (voorlichting en preventie) ten
koste gaat van de aandacht voor het repressieve brandweerwerk. (43%)
- (058) Ik herken mij in de visie van de brandweer in mijn regio. (53%)
Regelruimte
- (098) [wens betrokken te worden bij:] Mijn dagindeling op de kazerne tijdens een 24-uurs
dienst. (41%)
Vrijwilligersbeleid
- (027) De brandweer doet voldoende om nieuwe vrijwilligers te werven. (40%)
Verhouding werkvloer en leiding
- (113) Managers weten wat repressieve brandweermensen nodig hebben om hun werk
goed te kunnen doen. (43%)

-

(122) De manier waarop managers reageren op voorstellen van brandweermedewerkers
is goed. (55%)
(123) Managers bieden de mogelijkheid om besluiten te beïnvloeden. (59%)
(124) Managers beoordelen medewerkers zorgvuldig en transparant. (45%)
(125) Managers informeren naar de mening van brandweerpersoneel. (46%)
(126) Managers vragen het brandweerpersoneel regelmatig om met voorstellen te komen.
(48%)

Ervaring uitruk op maat
- (136) Heeft u zelf ervaring met het uitrukken met een variabele voertuigbezetting? (81%)
- (138) [acceptabele samenstelling bij brand in woning:] Uitruk met TS4 + SIV 2. (66%)
- (161) Variabele voertuigbezetting is mogelijk bij bezettingsproblemen, op voorwaarde dat
(vervolg)opschaling is geregeld, zodat de veiligheid is geborgd. (45%)
- (162) Variabele voertuigbezetting biedt een uitkomst als er sprake is van onderbezetting
aangezien we dan toch vlot kunnen uitrukken. (40%)
- (163) De variabele voertuigbezetting kan leiden tot onveilige situaties, doordat de
brandweer niet met de juiste bezetting ter plaatse komt. (53%)
- (164) Ik vind dat bij een melding ‘brand’ altijd standaard uitgerukt moet worden met een
volledig bemande TS6, anders vind ik het niet verantwoord. (61%)
- (165) Variabele voertuigbezetting is vooral een bezuinigingsmaatregel. (63%)
- (166) De variabele voertuigbezetting helpt om onze beschikbare capaciteit beter in te
zetten: bij veel meldingen is het niet nodig om met 6 man uit te rukken. (43%)
- (167) Door te werken met een variabele voertuigbezetting kan de brandweer sneller ter
plaatse komen. (48%)
- (168) Het werken met een variabele voertuigbezetting verbetert de kwaliteit van de
hulpverlening van de brandweer. (44%)
- (170) De variabele voertuigbezetting helpt de vrijwillige brandweer om snel ter plaatse te
komen, omdat niet altijd hoeft te worden gewacht tot alle 6 collega’s op de post zijn
gearriveerd. (44%)
Opkomsttijden
- (174) [knelpunt om opkomsttijd te halen:] Onderbezetting op vrijwillige kazernes. (45%)
- (178) [knelpunt om opkomsttijd te halen:] De wijze waarop het dekkingsplan is
uitgewerkt. (53%)
- (180) Ik vind dat de brandweer in mijn regio de opkomsttijden zorgvuldig en betrouwbaar
registreert. (40%)
Werkdruk
- (198) Op mijn kazerne/post is de personele bezetting op orde. (42%)
- (203) Bij het roosteren houdt de brandweer rekening met mijn wensen. (58%)
- (204) Het is altijd mogelijk om te schuiven in het rooster. (41%)
- (205) Ik moet regelmatig een extra dienst draaien om ‘gaten’ in het rooster op te vangen.
(50%)
Veilig en gezond werken
- (225) Ik zou veiliger kunnen werken als ik vaker realistisch kan oefenen. (42%)
- (231) Ik vind het PPMO een geschikte test om na te gaan of ik voldoende fit ben om mijn
werk op de uitruk te kunnen doen. (40%)
- (232) Heeft u in de afgelopen 12 maanden een PPMO-test gedaan? (62%)
- (235) Ik weet dat ik goed verzekerd ben voor de risico’s die het brandweerwerk met zich
meebrengt. (45%)

In de volgende hoofdstukken worden de resultaten van belevingsonderzoek behandeld.
Daarbij wordt in hoofdstuk gestart met een bespreking van de resultaten uit het
kwalitatieve onderzoek (resultaten focusgroepen). In hoofdstuk volgt een beschrijving van
de dataset en de respondentkenmerken als opmaat naar de behandeling van de resultaten
voor de verschillende inhoudelijke thema’s die in de vragenlijst zijn uitgevraagd (hoofdstuk
tot en met ). Bij de bespreking van de resultaten uit het kwantitatieve deel van het
onderzoek (de vragenlijst) wordt veelvuldig gebruik gemaakt van tabellen. Hieronder volgt
een algemene toelichting op de presentatie van de resultaten in de tabellen:

-

In de tabellen wordt, tenzij anders vermeld, consequent het percentage respondenten
vermeld dat bij een vraag of stelling ‘helemaal mee eens’ of ‘mee eens’ geantwoord heeft.
Deze twee antwoordcategorieën zijn samengetrokken tot één score voor ‘(helemaal) mee
eens’, die aangeeft welk percentage van de respondenten de desbetreffende vraag of
stelling positief heeft beantwoord. De antwoordmogelijkheden ‘neutraal’, ‘mee oneens’
of ‘helemaal mee oneens’ worden niet opgevoerd in de tabellen, om de lezer niet te
overvoeren met data. In het afzonderlijke tabellenboek zijn per vraag de resultaten voor
de antwoordmogelijkheden opgenomen.

-

In de tabellen is bij elke vraag tussen haakjes het vraagnummer vermeld: (008) tot en met
(235). De nummering correspondeert met die in het tabellenboek.

-

Als in een tabel meer vragen of stellingen behandeld worden, zijn de resultaten
gesorteerd van hoog naar laag voor de landelijke score (kolom ‘Nederland’).

-

Vrijwel alle tabellen bieden eerst een presentatie van de landelijke score (voor alle
respondenten) op de desbetreffende vraag of stelling. Dit staat weergegeven met de
omschrijving ‘Nederland’ in de kolom. In de volgende kolommen volgen scores voor
uitsnedes naar specifieke respondentkenmerken (kruisverbanden), zoals het soort
aanstelling (als beroeps, vrijwilliger of combinatie van beide) of bijvoorbeeld de functie
(manschap, bevelvoerder of officier). Bij de uitsplitsing naar functie is de
antwoordcategorie ‘anders’ niet meegenomen.

-

Bij elke tabel is vermeld wat het absolute aantal respondenten is dat de desbetreffende
vraag heeft beantwoord. Dit is weergegeven met het symbool N (gecursiveerd). Hierbij
zijn de respondenten die ‘geen mening’ of ‘n.v.t.’ hebben geantwoord buiten
beschouwing gelaten. Bij enkele vragen geldt dat deze door de totale populatie zijn
beantwoord. In het tabellenboek geeft N (niet gecursiveerd) het totaal aantal
respondenten aan dat de desbetreffende vraag heeft beantwoord (inclusief ‘geen
mening’ of ‘n.v.t.’). In het tabellenboek geeft N (gecursiveerd) het aantal respondenten

waarbij de respondenten die ‘geen mening’ of ‘n.v.t.’ hebben geantwoord buiten
beschouwing zijn gelaten.

-

In de tabellen is aangegeven welke kruisverbanden niet significant zijn. Dit is aangegeven
met ‘ns’, als afkorting van ‘niet significant’. Er is sprake van een niet significant verband
als p > .05.

-

In de tabellen is aangegeven welke kruisverbanden (score op vraag gerelateerd aan een
specifiek respondentkenmerk) relevant zijn. Hiervoor is de Cramer’s V of eta bepaald. Dit
is als volgt weergegeven:
- V of η2 >.15 = relatief sterk verband, aangeduid met een ‘R’ (vet gedrukt).
- V of η2 van .10 t/m .15 = relatief minder sterk verband, aangeduid met een ‘R’ (niet vet
gedrukt).
- indien sprake is van een significant maar geen sterk verband (V of η2 <.10) dan zijn er
dus minimale verschillen en is geen markering opgenomen.

-

Bij het beschrijven van de uitkomsten is de volgende indeling gehanteerd:
- 80-100%: nagenoeg iedereen
- 60-80%: ruime meerderheid
- 55-60%: kleine meerderheid
- 45-55%: rond de helft
- 40-45%: grote minderheid
- 20-40%: ruime minderheid
- 0-20%: nagenoeg niemand

Het belevingsonderzoek onder repressief brandweerpersoneel kent een kwalitatieve en een
kwantitatieve component. Het kwantitatieve deel is uitgevoerd door middel van een
uitgebreide digitale vragenlijst die onder alle repressieve brandweerlieden is verspreid. De
resultaten van het kwantitatieve deel worden in de volgende hoofdstukken behandeld. In dit
hoofdstuk komen de resultaten van het kwalitatieve onderzoek aan bod.
Het kwalitatieve deel van het onderzoek beoogt het verhaal achter de te onderzoeken
thema’s te belichten. Het kwalitatieve veldwerk is uitgevoerd door middel van een viertal
focusgroepen met repressieve brandweerlieden. In de bijlage bij dit rapport is een nadere
verantwoording opgenomen over de opzet en uitvoering van de focusgroepen. De
focusgroepen waren bedoeld om tot een verdiepend inzicht te komen in de verschillende
thema’s die in het belevingsonderzoek aan bod komen. Mede op basis van de inzichten uit de
focusgroepen is de vragenlijst voor het kwantitatieve deel van het onderzoek opgesteld.
Het veldwerk voor het onderzoek is daarmee dus gestart met een kwalitatieve insteek, om via
focusgroepen een ‘verhaal’ te verkrijgen achter de te onderzoeken thema’s. Dit heeft
geresulteerd in een drietal ‘frames’: een inhoudelijke achtergrond waartegen de afzonderlijke
thema’s uit het onderzoek kunnen worden begrepen.
Deze drie frames, die gefundeerd zijn in de gesprekken in de focusgroepen, hebben
betrekking op:
- schaalvergroting en vervreemding
- identiteit en vakinhoud
- sturing in en op het werk.
Hieronder wordt elk van de drie frames nader uitgewerkt.
Frame : Schaalvergroting en vervreemding
Het eerste frame grijpt aan op de schaalsprong die de brandweerorganisatie heeft
doorgemaakt: de vorming van veiligheidsregio’s en de inrichting daarbinnen van regionale
brandweerorganisaties. Dit proces is mede ingegeven door de behoefte om als
brandweerorganisatie als geheel te kunnen voldoen aan haar maatschappelijke opdracht
(bijvoorbeeld in termen van adequate dienstverlening, opkomsttijden, kostenbeheersing). Uit
de focusgroepen blijkt dat repressieve brandweerlieden de schaalvergroting vanuit een ander
perspectief beleven. De regionalisering heeft onder meer geleid tot het anders organiseren en
beleggen van taken. Ondersteunende functies zijn hierbij op meer afstand komen te staan
van het primaire proces, ook als deze gerelateerd zijn aan de operatie. Vanuit het perspectief
van repressief brandweerpersoneel zijn taken die samenhangen met een goede invulling van
het vak bij hen weggenomen. Hierdoor zijn de regelmogelijkheden voor repressieve
brandweerlieden om zelf te kunnen sturen op de volle breedte van wat zij tot hun vak
rekenen, afgenomen. Dit proces kan leiden tot een verlies aan betrokkenheid en gevoelens

van vervreemding. Deze beleving kwam in de focusgroepen nadrukkelijk naar voren. Daar
staat tegenover dat er naast kritiek, ook waardering is voor professionalisering van de
organisatie, voor bundeling van krachten in één regionale organisatie en van
standaardisering van werkwijzen. Vanuit het perspectief van de werkvloer domineert echter
het gevoel dat de werkvloer een klein radertje in een groter geheel is geworden. Een enkele
respondent merkte tijdens de focusgroepen op dat, na een periode van schaalvergroting en
formalisering, een voorzichtige kentering plaats lijkt te vinden, waarbij kazernes en posten
weer meer ruimte krijgen om zelf te sturen op het de organisatie van het werk. Dit geluid werd
door een minderheid van de respondenten vertolkt.
Frame : Professionele identiteit en vakinhoud
Het tweede frame grijpt aan op de inhoud van het brandweerwerk. Uit de focusgroepen blijkt
dat de vraag wat ‘goed brandweerwerk’ is niet eenduidig beantwoord kan worden. Is goed
brandweerwerk goed repressief werk? Of gaat het ook om goed preventief werk? Hoe hangen
die samen? En verhult de inzet op preventie niet dat de kwaliteit van het repressieve werk
onder druk staat? Uit de antwoorden spreekt een behoefte aan meer duiding, zowel van de
visie van de brandweerorganisatie op haar taken als aan duiding van de plaats van
repressieve brandweermensen daarin. Daarbij hoort ook de vraag wat goed repressief
brandweerwerk is, hoe zich dat ontwikkelt en wat daarvoor nodig is. Achterliggend speelt het
gevoelen dat de organisatie zich in een richting ontwikkelt die repressieve brandweermensen
als minder ‘eigen’ ervaren. Is de brandweer nog wel hun brandweer? Dit raakt aan
fundamentele vragen ten aanzien van de eigen professionele identiteit en de plaats in de
organisatie. Daarnaast raakt het aan vragen over de organisatievisie en de toekomststrategie
van de brandweer als geheel: wat voor brandweer willen we zijn?
Frame : Sturing in en op het werk
Het derde frame betreft de relatie tussen repressieve brandweermensen en hun
leidinggevenden. Het gaat hier allereerst om de arbeidsverhoudingen, maar in bredere zin
ook over de herkenbaarheid van sturings- en verantwoordingsinstrumenten.
Bij de arbeidsverhoudingen gaat het onder meer om de inhoudelijke en persoonlijke
betrokkenheid van leidinggevenden bij repressief personeel. Simpel gesteld: weten
leidinggevenden waar ze over spreken en staan ze in verbinding met de operatie? Is
communicatie twee- of één richtingsverkeer?
Bij sturings- en verantwoordingsinstrumentarium gaat het om de vraag in hoeverre men de
wijze waarop sturing op het werk invulling krijgt als betekenisvol ervaart. Het gevoel bestaat
dat de formele verantwoording en de cijfermatige sturing los is komen te staan van de
professionele werkelijkheid. Illustratief is het ongemak dat repressieve brandweermensen
ervaren bij de praktijk van ‘gemotiveerd afwijken’ van opkomsttijden. Passen we de
werkelijkheid aan op onze verantwoordingsmodellen, of andersom?
Het grote onderliggende thema hierbij zijn de verschillende perspectieven en
verantwoordelijkheden van professionals en managers. Deze twee perspectieven (door
repressieve brandweerlieden treffend omschreven als de ‘warme’ en de ‘koude’ kant) lijken
eerder tegenover elkaar te staan, in plaats van dat ze elkaar versterken.
Dit frame raakt aan de wel als groot ervaren afstand tussen werkvloer en leidinggevenden
binnen de brandweerorganisatie. Tegelijk spreekt er ook een zeker verlangen uit naar
nabijheid van leidinggevenden, naar betrokkenheid van leidinggevenden op de operatie en
waardering voor het repressieve werk. Dit is een belangrijke notie, omdat beide

perspectieven elkaar nodig hebben. De opgave lijkt de spanning tussen beide perspectieven
productief te maken, zodat professionals en managers complementair zijn.
Relatie met vragenlijst
De drie frames, ontleend aan de gesprekken in de focusgroepen, zijn gedeeld met de
stuurgroep voor het belevingsonderzoek, die mede op basis van de frames haar uiteindelijke
informatiebehoefte voor de definitieve vragenlijst heeft vastgesteld.
De drie frames kunnen globaal als volgt gekoppeld worden aan de bespreking van de
resultaten van de vragenlijst in de volgende hoofdstukken (tabel ):
Tabel : Verbinding frames / thema’s vragenlijst
Frame

Uitwerking in hoofdstukken

Schaalvergroting en vervreemding

: Betrokkenheid bij en beleving van het werk
: Regelruimte

Professionele identiteit en vakinhoud

: Betrokkenheid bij en beleving van het werk
: Organisatievisie en brandveilig leven
: Vakbekwaamheid, oefenen en trainen
: Vrijwilligersbeleid
: Organisatiecultuur
: Ervaring uitruk op maat

Sturing in en op het werk

: Regelruimte
: Verhouding werkvloer en leiding
: Ervaring uitruk op maat
: Opkomsttijden

Dit hoofdstuk biedt een beschrijving van de dataset aan de hand van verschillende
respondentkenmerken. De dataset bevat de antwoorden van .
respondenten. Van de
respondenten is % man, % is vrouw. Bijna twee derde van de respondenten heeft een
leeftijd tussen en jaar. Grafiek toont de verdeling van de respondenten over
verschillende leeftijdsklassen.
Grafiek : Verdeling respondenten naar leeftijdsklasse (N = .

10%

)
Jonger dan 25 jaar

5%

25 tot 35 jaar

21%

35 tot 45 jaar

34%

45 tot 55 jaar
55 tot 65 jaar

30%

Ook is naar het aantal dienstjaren gevraagd. Een ruime meerderheid ( %) van de
respondenten werkt meer dan een decennium voor de brandweer. Grafiek toont de
verdeling van de respondenten naar dienstjaren.
Grafiek : Verdeling respondenten naar dienstjaren (N = .

11%

)

Minder dan 5 jaar
5 tot 10 jaar

13%

10 tot 15 jaar

11%
16%
12%
17%

20%

15 tot 20 jaar
20 tot 25 jaar
25 tot 30 jaar
30 jaar of meer

Rond de helft van de respondenten is opgeleid op mbo-niveau ( %). Een ruime minderheid
( %) is opgeleid op hbo-niveau. De overige respondenten hebben lager beroepsonderwijs
gevolgd ( %) of een vorm van voortgezet onderwijs (mavo, havo, vwo) ( %). % van de
respondenten is academisch opgeleid.

Tabel toont voor elke regio een uitsplitsing naar aanstelling en naar functie. Bij de
aanstelling geldt dat respondenten naast een aanstelling als beroeps ook nog als vrijwilliger
voor de brandweer werkzaam kunnen zijn, soms in verschillende regio’s. Indien een
respondent in meer regio’s werkt, is gevraagd de vragenlijst in te vullen voor de regio waar de
respondent het grootste aantal uren werkt.
Tabel : Respondentkenmerken uitgesplitst naar regio (
Beroeps
%

Amsterdam-Amstelland
Brabant-Noord
Brabant-Zuidoost
Drenthe
Flevoland
Fryslân
Gelderland Midden
Gelderland-Zuid
Gooi en Vechtstreek
Groningen
Haaglanden
Hollands Midden
IJsselland
Kennemerland
Limburg-Noord
Midden- en West-Brabant
Noord- en Oost-Gelderland
Noord-Holland-Noord
Rotterdam-Rijnmond
Twente
Utrecht
Zaanstreek-Waterland
Zeeland
Zuid-Holland-Zuid
Zuid-Limburg
Nederland

Vrijwilliger
%

)
Beide
%

Manschap
%

Bevelvoerder
%

Officier
%

De eerste vragen in het belevingsonderzoek hebben betrekking op de waardering van
respondenten voor het werk bij de brandweer in het algemeen. Deze vragen kunnen
beschouwd worden als een thermometer om de spreekwoordelijke ‘temperatuur van het
badwater’ te meten. Respondenten is gevraagd hoe zij vinden dat de brandweer zich
ontwikkelt, zowel landelijk, als in de eigen regio. Respondenten konden daarbij kiezen uit de
opties ‘in de goede richting’ of ‘in de verkeerde richting’ (tabel ).
Tabel : Waardering ontwikkeling brandweer (% ‘in de goede richting’)
Nederland

Beroeps

Vrijwilliger

Beide

Manschap

Bevelvoerder

Officier

< dienstjaren

≥ dienstjaren

Hoe vindt u dat de
Nederlandse
brandweer zich over
het algemeen
ontwikkelt? (
)
N= .

Hoe vindt u dat de
brandweer in uw regio
zich over het algemeen
ontwikkelt? (
)
N= .

R

R

R

R

Uit de tabel blijkt dat een kleine meerderheid van de respondenten oordeelt dat de
brandweer zich in de goede richting ontwikkelt. Daarbij is het oordeel van respondenten over
de ontwikkeling van de brandweer als geheel positiever dan het oordeel over de wijze waarop
de brandweer zich in de eigen regio ontwikkelt. Op die vraag antwoordt rond de helft van de
respondenten ( %) positief, wat impliceert dat % van de respondenten juist vindt dat de
brandweer in hun regio zich in de verkeerde richting ontwikkelt. Naast de groep die een
positief of negatief oordeel geeft op deze twee stellingen, is er ook een grote groep
respondenten die ‘geen mening’ heeft geantwoord.
Uit de tabel blijkt voorts dat officieren positiever oordelen dan manschappen en
bevelvoerders. Ook blijkt er verschil in beleving tussen respondenten die nog maar kort voor
de brandweer werken en de groep respondenten die langer in dienst is. Respondenten die
minder dan jaren in dienst zijn oordelen positiever over de ontwikkeling van de brandweer
dan oudgedienden.
Tevredenheid met het werk bij de brandweer
Nagenoeg alle respondenten ( %) geven aan met plezier naar het werk te gaan (
).
Respondenten is vervolgens gevraagd hoe tevreden zij zijn met hun werk bij de brandweer en

hoe tevreden zij zijn met de brandweerorganisatie in hun regio (tabel ). Gevraagd naar de
tevredenheid met het werk bij de brandweer geeft % van de respondenten een voldoende
(rapportcijfer of hoger). Voor de tevredenheid met de brandweerorganisatie in de eigen
regio ligt het aantal voldoendes lager: % van de respondenten geeft een voldoende of
hoger.
Tabel : Tevredenheid met het werk bij de brandweer (gemiddeld rapportcijfer)
Nederland

Beroeps

Vrijwilliger

Beide

Manschap

Bevelvoerder

Officier

< dienstjaren

≥ dienstjaren

Alles bij elkaar
genomen, hoe tevreden
bent u met uw werk bij
de brandweer? ( )

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Alles bij elkaar
genomen, hoe tevreden
bent u met de
brandweerorganisatie
in uw regio? ( )

,

,

,

,

,

,

,

,

,

N= .

ns

N= .

Uitsplitsing naar regio
Omdat de voorgaande vragen mede betrekking hebben op de specifieke waardering voor de
regionale brandweerorganisatie, is eveneens een uitsplitsing gemaakt naar regio. Tabel
biedt een overzicht van de resultaten voor een uitsplitsing naar regio van de vragen die
betrekking hebben op het algemene beeld hoe de brandweer zich ontwikkelt. Bij stellingen
,
en
worden sterke regionale verschillen geconstateerd.
Bij het algemene beeld over de waardering van de respondenten voor de ontwikkeling van de
brandweer, wordt ook vraag
betrokken, waarbij respondenten gevraagd wordt of zij van
mening zijn dat de brandweer na de regionalisering professioneler is geworden. Landelijk is
% van de respondenten het met deze stelling (helemaal) eens. Van de officieren is % het
met de stelling eens of helemaal eens, tegenover % van de manschappen en % van de
bevelvoerders.

Tabel : Waardering ontwikkeling brandweer, naar regio (N varieert per vraag)
Ontwikkeling
Nederlandse
brandweer; % ‘In
de goede richting’
(
)
N= .

Ontwikkeling
brandweer in
regio; % ‘In de
goede richting’
(
)
N= .

Sinds
regionalisering
professioneler (%
(helemaal) mee
eens) (
)
N= .

Tevredenheid met
werk
(rapportcijfer)
( )

Tevredenheid
met organisatie
(rapportcijfer)
( )

N= .

N= .

Amsterdam-Amstelland

,

,

Brabant-Noord

,

,

Brabant-Zuidoost

,

,

Drenthe

,

,

Flevoland

,

,

Fryslân

,

,

Gelderland Midden

,

,

Gelderland-Zuid

,

,

Gooi en Vechtstreek

,

,

Groningen

,

,

Haaglanden

,

,

Hollands Midden

,

,

IJsselland

,

,

Kennemerland

,

,

Limburg-Noord

,

,

Midden- en West-Brabant

,

,

Noord- en Oost-Gelderland

,

,

Noord-Holland-Noord

,

,

Rotterdam-Rijnmond

,

,

Twente

,

,

Utrecht

,

,

Zaanstreek-Waterland

,

,

Zeeland

,

,

Zuid-Holland-Zuid

,

,

Zuid-Limburg

,

,

,

,

Nederland
R

R

R

Resultaten open vragen: positieve en negatieve ontwikkelingen
Voorgaande vragen geven inzicht in de ‘temperatuur van het badwater’, maar werpen nog
geen licht op de overwegingen van respondenten op basis waarvan zij tot hun oordeel
komen. Daarom is aan brandweerlieden, direct aan het begin van de vragenlijst, de ruimte
geboden om zich in twee open vragen uit te spreken over positieve en negatieve
ontwikkelingen bij de brandweer in hun regio. Letterlijk is hen gevraagd of zij een voorbeeld
kunnen noemen van een positieve ontwikkeling ( ) en een negatieve ontwikkeling ( ). De
antwoorden op deze open vragen zijn gecategoriseerd. Tabellen en tonen een overzicht
van de meest genoemde positieve en negatieve ontwikkelingen.
Tabel : Positieve ontwikkelingen (N = .

)
N

%

Kwaliteit van materiaal, voertuigen en persoonlijke beschermingsmiddelen

%

Innovatie en specialisatie in materieel en werkwijzen, incl. digitalisering

%

Arbeidshygiëne/schoon werken

%

Samenwerking en kennisdeling binnen en tussen korpsen

%

Uniformiteit/eenheid van voertuigen, materiaal, werkwijzen en/of beleid

%

Aandacht voor en kwaliteit van oefenen, incl. realistisch oefenen

%

Gezamenlijke inkoop van voertuigen en materieel

%

Ontwikkelmogelijkheden, opleidingsmogelijkheden en kwaliteit van opleidingen

%

Uitruk op maat/variabele voertuigbezetting

%

Schaalvergroting, doelmatigheid en slagkracht, incl. regionalisering

%

Professionalisering van medewerkers, materieel en/of medewerkers

%

Veiligheid en veiligheidsbewustzijn, incl. nazorg na incidenten

%

Betrekken van en luisteren naar de werkvloer

%

Regelruimte voor medewerkers en posten; zelfstandige posten; werkvloer centraal

%

Vakbekwaamheid

%

Uitwerking dekkingsplan/kazernevolgordetabel, incl. operationele grenzen

%

Aandacht voor brandveilig leven en preventie

%

Voor meer ontwikkelingen geldt dat deze zowel genoemd worden als voorbeeld van een
positieve ontwikkeling als een voorbeeld van een negatieve ontwikkeling. Hieronder volgt,
om deze verschillen te kunnen duiden, een nadere toelichting op overwegingen die
brandweerlieden in hun antwoorden hebben aangegeven. Ontwikkelingen waarvan de
omschrijving voor zich spreekt en/of die eenduidig als positief of als negatief kunnen worden
aangemerkt, blijven hier buiten beschouwing.
Kwaliteit van materialen e.d., aandacht voor oefenen, opleidingsmogelijkheden. Een
eerste groep ontwikkelingen waarvoor geldt dat respondenten hier zowel positief als negatief
over oordelen betreft de uitrusting en oefen-/opleidingsmogelijkheden. Degenen die deze
ontwikkelingen als positief aanmerken geven als motivering aan te spreken te zijn over de
kwaliteit van materialen en investeringen die de brandweer in hun regio doet. Bij oefenen is

er waardering voor de mogelijkheid om (al dan niet meerdaags) realistisch te kunnen
oefenen. Met betrekking tot opleidingen zijn brandweerlieden die positief oordelen te
spreken over de mogelijkheden die hun regio biedt voor opleiding en persoonlijke
ontwikkeling. Er zijn ook respondenten die de kwaliteit van de uitrusting en van oefen/opleidingsmogelijkheden als voorbeeld noemen van een negatieve ontwikkeling. Zij wijzen
erop dat de kwaliteit van de uitrusting te wensen over laat, dat investeringen uitblijven, dat
gesneden wordt in de uitrusting (o.a. het aantal voertuigen) en dat de mogelijkheden om
(realistisch) te oefenen te beperkt zijn. Dit sluit aan bij een veelgenoemde negatieve
ontwikkeling, die afzonderlijk gerapporteerd is, namelijk de door brandweerlieden ervaren
bezuinigingsdruk. Voor wat de kwaliteit van materialen, voertuigen en persoonlijke
beschermingsmiddelen betreft merken verschillende respondenten op dat door uniformering
en gezamenlijke inkoop de ruimte voor lokaal maatwerk wordt ingeperkt, wat zij als verlies
ervaren. Een volgende reeks ontwikkelingen sluit bij dit laatste aspect aan. Het betreft de
schaalvergroting, uniformering en lokale regelruimte.
Tabel : Negatieve ontwikkelingen (N = .

)
N

%

Bezuinigingen op mensen, materieel of kazernes

.

%

Schaalvergroting, bureaucratisering en formalisering

.

%

Waardering voor en positie van vrijwilligers

%

Kloof management/werkvloer; werkvloer wordt niet gehoord of staat niet centraal

%

Uitruk op maat/variabele voertuigbezetting

%

Te grote overhead/managementlaag

%

Werving en behoud van personeel; druk op operationele capaciteit

%

Aandacht voor en kwaliteit van oefenen

%

Organisatiecultuur

%

Werkdruk

%

Uniformeren en standaardiseren, inperking lokale (regel)ruimte

%

Regionalisering

%

Communicatie en dialoog over ontwikkelingen binnen de brandweerorganisatie

%

Ontwikkelmogelijkheden, opleidingsmogelijkheden en kwaliteit van opleidingen

%

Kwaliteit van materiaal, voertuigen en persoonlijke beschermingsmiddelen

%

Uitwerking dekkingsplan/kazernevolgordetabel, incl. operationele grenzen

%

PPMO

%

Uniformering, schaalvergroting en regelruimte. Eén van de meest genoemde positieve
ontwikkelingen betreft het uniformeren van materieel, werkwijzen en beleid. Men noemt dit
als een duidelijke opbrengst van de regionalisering. Hiermee samenhangend is de waardering
voor samenwerking, bundeling van kennis en gezamenlijke inkoop van voertuigen en
materialen. Respondenten beschrijven dit als voorbeelden van professionalisering van de
brandweerorganisatie. Schaalvergroting is daarbij geen doel op zich, maar een noodzakelijke

randvoorwaarde. Daar staat tegenover dat er ook een groep is die kritisch staat tegenover het
proces van schaalvergroting. Zij noemen als voorbeelden van negatieve ontwikkelingen de
toegenomen omvang van de organisatie, de afstand van beleidsmakers en managers tot de
werkvloer en (te ver doorgevoerde) uniformering, waarbij lokale regelruimte verloren gaat.
Deze kritiek ligt in het verlengde van de constatering dat niet of maar zeer beperkt naar de
werkvloer wordt geluisterd. Overigens is er een aantal brandweerlieden dat juist constateert
dat er in hun regio na een fase van schaalvergroting een proces op gang lijkt te komen waarbij
de behoeften van de kazernes en posten weer meer centraal komen te staan, onderzocht
wordt hoe lokale regelruimte kan worden vergroot en de werkvloer actief betrokken wordt bij
de vormgeving en uitwerking van beleid.
Uitruk op maat en variabele voertuigbezetting. Uitruk op maat en variabele
voertuigbezetting is een volgend thema dat wordt genoemd als positieve en als negatieve
ontwikkeling. Respondenten die kritisch zijn onderbouwen dit met zorgen om de veiligheid
van brandweerlieden. Het werken met een variabele voertuigbezetting wordt beschouwd als
een bezuinigingsmaatregel. Daar staat tegenover dat de groep die positief oordeelt over
variabele voertuigbezetting juist oordeelt dat de brandweer fijnmaziger te werk gaat: niet
altijd met een volledige bezetting uitrukken als de aard van de melding dat niet vraagt.
Arbeidshygiëne en schoon werken. De aandacht voor arbeidshygiëne en schoon werken
wordt genoemd als voorbeeld van een positieve ontwikkeling, maar ook als voorbeeld van
een negatieve ontwikkeling. Uit de antwoorden spreekt waardering voor het streven naar een
veilige werkomgeving en de zorg die de brandweer neemt om beroepsgerelateerde ziekte te
voorkomen. De respondenten die de aandacht voor schoon werken als positieve ontwikkeling
aanmerken, doelen hierop. De groep respondenten die de aandacht voor schoon werken als
negatieve ontwikkeling benoemt, zijn het niet oneens met de aandacht voor het thema, maar
zijn kritisch op de uitwerking. Sommigen spreken daarbij enerzijds over ‘doorgeslagen’
aandacht voor het onderwerp, anderen zijn juist kritisch over de naar hun mening tekort
schietende implementatie, waardoor het bij goede bedoelingen blijft.
Uitwerking dekkingsplan en aandacht voor preventie. Een volgend thema betreft de
uitwerking van het dekkingsplan en de operationele grenzen. Hier blijkt een deel van de
respondenten te spreken te zijn over de ontwikkeling dat kazernes over gemeentegrenzen
heen kunnen bijspringen of meldingen van een andere kazerne kunnen overnemen. Anderen
ervaren dit juist als een verlies, waarbij (vrijwillige) kazernes uitrukken overgenomen zien
worden door aanpalende kazernes. Iets dergelijks geldt ook voor de aandacht voor
brandveilig leven en preventie. Terwijl een deel van de brandweerlieden het als een positieve
ontwikkeling beschouwt dat de brandweer meer inzet op preventie (voorkomen is beter dan
genezen) is er ook een groep die de inzet op brandveilig leven als een verkapte
bezuinigingsmaatregel beschouwt of als een ontwikkeling die ertoe bijdraagt dat
brandweerlieden minder vaak een uitruk meemaken.
Hier eindigt deze nadere uitwerking van de genoemde voorbeelden van positieve en
negatieve ontwikkelingen. Van belang is te constateren dat voor veel ontwikkelingen geldt
dat deze niet alleen maar positief of alleen maar negatief ervaren worden. Veel hangt af van
de wijze waarop ontwikkelingen uitgewerkt worden en van de wijze waarop repressieve
brandweerlieden daarbij gekend en betrokken worden. Het belang van de beide open vragen
is vooral dat het inzicht geeft in de thema’s die respondenten autonoom, niet gestuurd door
voorafgaande vragen, naar voren brengen. De resultaten in tabellen en bieden daarmee
een actueel inzicht in wat repressieve brandweerlieden ervaren als de meest belangrijke
‘brandende kwesties’.

In dit hoofdstuk staat de betrokkenheid bij en beleving van het brandweerwerk centraal.
Achtereenvolgens wordt ingegaan op de beroepstrots, op de betrokkenheid bij en beleving
van het werk en op de ontwikkelmogelijkheden die het brandweerwerk biedt.
Beroepstrots
De brandweerlieden die aan het belevingsonderzoek hebben deelgenomen, zijn trots op hun
vak. Tabel toont de resultaten van de vragen die raken aan de beroepstrots van repressieve
brandweerlieden.
Tabel : Beroepstrots (% (helemaal) mee eens)
Nederland

Beroeps

Vrijwilliger

Beide

Manschap

Bevelvoerder

Officier

< dienstjaren

≥ dienstjaren

Ik ben er trots op dat ik
brandweerman/vrouw
ben. ( )
N= .

ns

R

R

R

Mijn vrienden en
kennissen waarderen
mij voor mijn werk bij
de brandweer. ( )
N= .

Mijn werk bij de
brandweer is voor mij
heel belangrijk. ( )
N= .

Mijn werk bij de
brandweer is als een
hobby voor me. ( )
N= .

R

R

Wat allereerst opvalt in tabel is dat maar liefst % trots is brandweerman of –vrouw te zijn.
Ook geeft nagenoeg iedereen aan dat het werk bij de brandweer voor hen heel belangrijk is
( % (helemaal) mee eens) en dat zij er waardering aan ontlenen in hun vrienden- en
kennissenkring ( % (helemaal) mee eens).
Bij een uitsplitsing naar aanstelling en functie voor de in tabel betrokken vragen blijkt dat er
verschillen bestaan in hoe het brandweerwerk beleefd wordt door vrijwilligers,
respondenten met een combi-aanstelling en door beroeps. Dit is het geval bij de stelling ‘mijn
werk bij de brandweer is voor mij heel belangrijk’ en bij de stelling ‘mijn werk bij de
brandweer is als een hobby voor me’. Allereerst valt op dat een ruime minderheid van de

beroepsbrandweerlieden het werk bij de brandweer als een hobby beschouwt, terwijl juist
nagenoeg alle respondenten met een aanstelling als vrijwilliger dit wel zo ervaart. Van de
respondenten met een combi-aanstelling ziet een ruime meerderheid hun werk als hobby.
Daar staat tegenover dat voor de groep vrijwilligers het brandweerwerk net wat minder
belangrijk is dan voor de respondenten die een aanstelling hebben als beroeps of een combiaanstelling hebben. Voor % van de vrijwilligers is het werk bij de brandweer heel belangrijk,
tegenover % van de beroeps en % van de respondenten met een combi-aanstelling. De
groep respondenten die een aanstelling als beroeps combineert met werk voor de vrijwillige
brandweer scoort op dit aspect dus het hoogst.
Uit tabel springt verder de relatief lage score voor de groep officieren in het oog als het gaat
om de mate waarin het werk als hobby ervaren wordt. Rond de helft van de officieren ( %) is
het (helemaal) eens met deze stelling, tegenover een ruime meerderheid van de
manschappen ( %) en bevelvoerders ( %).
In de uitsplitsing naar dienstjaren valt op dat de groep die minder dan jaar in dienst is, het
werk meer als een hobby ziet ( %) dan de respondenten die jaar of langer bij de brandweer
werken ( %). Ook is een verschil te zien in aantal dienstjaren: % van alle brandweerlieden
die kort werkzaam zijn bij de brandweer zijn trots om brandweerman of –vrouw te zijn,
tegenover % van de brandweerlieden die vijf jaar of langer in dienst zijn.
Betrokkenheid bij het werk en de organisatie
In het verlengde van de vragen naar beroepstrots, is repressieve brandweerlieden tevens
gevraagd hoe betrokken zij zich voelen bij hun werk en bij de brandweerorganisatie. Dit is
onderzocht aan de hand van de volgende twee stellingen:
- Ik voel mij betrokken bij mijn werk (059)
- Ik voel mij betrokken bij de brandweerorganisatie (060).
Beide stellingen blijken bij nadere analyse samen te worden genomen als één construct dat
betrokkenheid meet. Tabel toont de resultaten voor dit construct op een -puntsschaal,
waarbij een staat voor een lage betrokkenheid en een staat voor hoge betrokkenheid.
Tabel : Mate van betrokkenheid bij het werk en de brandweerorganisatie
(construct o.b.v. vragen
en
; = laag, = hoog)

Betrokkenheid bij het werk en
de brandweerorganisatie
N= .

Nederland

Beroeps

Vrijwilliger

Beide

Manschap

Bevelvoerder

Officier

<
jaar

,

,

,

,

,

,

,

,

≥
jaar

,

R

Uit tabel 9 spreekt een hoge betrokkenheid bij het werk en de brandweerorganisatie.
Respondenten beoordelen hun betrokkenheid gemiddeld met een 3,8 op een vijfpuntsschaal. Daarbij springt de waardering van officieren eruit: de score bedraagt 4,3. Een
nadere analyse van de resultaten voor de onderliggende vragen biedt een mogelijke
verklaring voor deze hoge score. Tabel 10 toont de resultaten voor de afzonderlijke vragen.
Uit tabel blijkt dat respondenten zich meer betrokken voelen bij hun werk dan bij de
brandweerorganisatie. Daarbij valt op dat officieren een relatief hoge waardering uiten voor
zowel voor hun betrokkenheid bij de brandweerorganisatie als bij hun werk, vergeleken met
manschappen en bevelvoerders.

Tabel

: Betrokkenheid (% (helemaal) mee eens)
Nederland

Beroeps

Vrijwilliger

Beide

Manschap

Bevelvoerder

Officier

<
jaar

≥
jaar

Ik voel mij betrokken bij mijn
werk (
)
N= .

R

Ik voel mij betrokken bij de
brandweerorganisatie (
)
N= .

R

De bevinding dat men zich meer betrokken voelt met hun werk dan met de organisatie wordt
ondersteund door de resultaten voor vraag
(N = . ). Deze vraag luidde: ‘Waar voelt u
zich als brandweerman/vrouw het meest mee verbonden?’. Respondenten gaven de volgende
antwoorden:
- 78%: met de post/kazerne waar ik voor de brandweer werk
- 10%: met de gemeente waar ik voor de brandweer werk
- 10% met de brandweerregio/veiligheidsregio waarin ik werk
- 2%: met de brandweer in Nederland.
Bij een uitsplitsing naar aanstelling is te zien dat een ruime meerderheid van de vrijwilligers
( %) aangeeft zich het meest verbonden te voelen met de post/kazerne waar zij werken, net
zoals twee derde ( %) van de respondenten met een combi-aanstelling. Iets meer dan de
helft van de beroeps ( %) geeft aan dat zij zich met meest verbonden voelen met de
post/kazerne waar zij werkzaam zijn. Een kwart van de beroeps ( %) geeft aan zich het
meest verbonden te voelen met de brandweerregio waar in zij werkzaam zijn.
Ook is een verschil in functie te zien. Bij een uitsplitsing naar functie blijkt opnieuw dat het
perspectief van manschappen en bevelvoerders verschilt van dat van de officieren. Terwijl
manschappen en bevelvoerders in overgrote meerderheid aangeven zich verbonden te
voelen met hun post of kazerne ( % vs. %), geeft een ruime meerderheid van de officieren
( %) aan zich in meerderheid verbonden te voelen met hun brandweer- of veiligheidsregio.
Ontwikkeling betrokkenheid
Respondenten is vervolgens gevraagd hoe zij hun betrokkenheid waarderen, vergeleken met
de periode toen ze net bij de brandweer kwamen werken (
). Een grote minderheid van de
brandweerlieden ( %) voelt zich even betrokken als toen zij net bij de brandweer kwamen.
% van de respondenten voelt zich meer betrokken en % juist minder betrokken. Tabel
toont de resultaten voor deze vraag uitgesplitst naar de groep respondenten die hoog (> )
scoort op het construct betrokkenheid en de groep respondenten die laag (< ) scoort op het
construct betrokkenheid.
Tabel

: Ontwikkeling betrokkenheid bij het werk (% (helemaal) mee eens)
Nederland

Ik voel mij meer betrokken dan vroeger
N= .

Betrokkenheid
hoog
(> )

R

Ik voel mij even betrokken als vroeger
N= .

Ik voel mij minder betrokken dan vroeger
N= .

R

R

Betrokkenheid
laag
(< )

Uit tabel blijkt dat de groep respondenten die hoog scoort op het construct betrokkenheid
de vraag naar de ontwikkeling van hun betrokkenheid positiever beoordeelt dan de groep
respondenten die laag scoort op het construct betrokkenheid.
Factoren die gerelateerd zijn aan betrokkenheid
Er kunnen verschillende factoren onderscheiden worden die bijdragen aan de betrokkenheid
bij het werk en de brandweerorganisatie. Respondenten is een zevental mogelijke factoren
voorgelegd die mogelijk samenhangen met het gevoel van betrokkenheid bij het werk en de
organisatie. Respondenten mochten de twee factoren kiezen die voor hen het meest van
toepassing zijn. Tabel toont hoe vaak de verschillende factoren door respondenten zijn
gekozen.
Tabel

: Factoren gerelateerd aan betrokkenheid bij het werk (

) (% genoemd) N = .
Nederland

Ik kan iets betekenen voor mijn medemens (067d)

70

Ik houd ervan regelmatig een uitruk mee te maken (067f)

35

Ik houd van het sociale contact met mijn collega’s (067g)

28

Ik voel mij thuis bij de brandweer (067e)

22

Ik kan verantwoordelijkheid nemen (067c)

20

Ik kan mij persoonlijk ontwikkelen als mens (067a)

14

Ik kan groeien in het brandweervak (067b)

10

Uit tabel blijkt dat respondenten hun betrokkenheid bij het brandweerwerk vooral
motiveren vanwege het feit dat zij iets voor hun medemens kunnen betekenen. Een tweede
meest genoemde factor die samenhangt met de betrokkenheid heeft op de brandweerman of
–vrouw zelf betrekking: de kans om regelmatig een uitruk mee te maken.
Wat verder opvalt uit tabel is dat factoren die betrekking hebben op ontwikkel- en
ontplooiingsmogelijkheden het minst in verband worden gebracht met de betrokkenheid bij
het werk. Factoren die aangrijpen op het sociale contact en de onderlinge betrokkenheid
tussen brandweerlieden scoren hoger dan factoren die aangrijpen op het individu, de
mogelijkheid een uitruk mee te maken daar gelaten. Opvallend is dat bij een nadere analyse
blijkt dat er geen significant verband is met het construct betrokkenheid (betrokkenheid
laag/hoog).
Ontwikkelingen in regio’s
Om dieper inzicht te krijgen in factoren die de betrokkenheid bij het werk kunnen
verminderen, is respondenten gevraagd of de genoemde ontwikkeling in hun regio speelt.
Deze ontwikkelingen kunnen een verklaring bieden voor verminderde betrokkenheid (tabel
).

Tabel : Ontwikkelingen die momenteel binnen de regio’s aan de orde zijn
(% (helemaal) van toepassing)
Nederland

De regionalisering, waardoor ik meer het gevoel heb een nummer te worden. (071)

68

Er zijn minder branden, waardoor ik minder vaak een uitruk meemaak. (068)

61

Het gevoel dat de brandweer steeds minder ‘een familie’ wordt. (070)

58

De waardering die ik krijg van het management. (072)

29

N = 8.103

N = 8.1.02

N = 8.101

N = 7.945

De mogelijkheid dat ik kan worden ingezet voor preventieve taken. (069)

27

N = 7.752

Uit tabel blijkt dat de stelling die betrekking heeft op de regionalisering door respondenten
het meest onderkend wordt als ontwikkeling die nu in hun regio speelt. Een ruime
meerderheid ( %) geeft aan dat deze stelling (helemaal) van toepassing is op de situatie bij
hen in de regio. De eveneens hoge scores voor de stellingen dat de brandweer ‘steeds minder
een familie wordt’ en dat er minder uitrukken zijn, laten zien dat ook deze twee
ontwikkelingen momenteel spelen. Voor twee andere factoren, zoals de waardering die men
krijgt van het management of de mogelijkheid ingezet te worden voor preventieve taken,
geldt dat een ruime minderheid dit ervaart in hun regio. Opvallend is dat bij een nadere
analyse blijkt dat er geen significant verband is met het construct betrokkenheid
(betrokkenheid laag/hoog).
Beleving van het werk
Om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop repressieve brandweerlieden de inhoudelijke
ontwikkeling van hun werk ervaren, is respondenten een drietal stellingen voorgelegd. Deze
stellingen hebben betrekking op de eisen en (emotionele) belasting door het werk (tabel ).
Tabel

: Beleving van het werk (% (helemaal) mee eens)

Vergeleken met toen ik net bij de brandweer
kwam…

… worden er steeds hogere
eisen gesteld (
)
N= .

… is het werk moeilijker
geworden ( )
N= .

Nederland

Beroeps

R

Vrijwilliger

Beide

Manschap

R

ns

Bevelvoerder

Officier

<
jaar

≥
jaar

R

R

… is het werk emotioneel
zwaarder geworden (
)
N= .

R

R

R

Uit de tabel blijkt dat een ruime meerderheid ( %) van mening is dat er steeds hogere eisen
worden gesteld aan het brandweerwerk. Dit sluit aan bij de door respondenten in de open
vraag ( ) geconstateerde ontwikkeling van een meer professionele brandweerorganisatie
(zie ook hoofdstuk ). Een ruime minderheid oordeelt dat het werk moeilijker is geworden
( %) of emotioneel zwaarder ( %).

Bij een uitsplitsing naar aanstelling blijkt de groep vrijwilligers en respondenten met een
combi-aanstelling hoger te scoren op de stelling dat er steeds hogere eisen worden gesteld
( % en % (helemaal) mee eens vs. % bij beroeps). Dat het werk emotioneel zwaarder is
geworden, wordt door vrijwilligers minder ervaren ( % (helemaal) mee eens) dan door
beroeps ( %) of medewerkers met een combi-aanstelling ( %).
Bij de uitsplitsing naar functie blijken manschappen de hogere eisen aan het brandweerwerk
minder te ervaren ( % (helemaal) mee eens) dan bevelvoerders ( %) en officieren ( %).
Manschappen ervaren in mindere mate dat het werk emotioneel zwaarder is geworden ( %
(helemaal) mee eens) dan bevelvoerders ( %) of officieren ( %).
Voor de groep respondenten die nog maar kort in dienst is (minder dan dienstjaren) valt op
dat zij het minder met de stellingen eens zijn dan de groep die vijf jaar of langer in dienst is.
Deze uitkomst laat zich logisch verklaren uit het feit dat deze respondenten nog maar kort bij
de brandweer werken, en maar beperkt een vergelijking met het verleden kunnen maken.
Beleving ontwikkelmogelijkheden en toekomstverwachtingen
Tot besluit van dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij een viertal stellingen die betrekking heeft
op de beleving van repressieve brandweerlieden bij de ontwikkelmogelijkheden in hun werk
(tabel ).
Tabel

: Ontwikkelmogelijkheden en toekomstverwachtingen (% (helemaal) mee eens)
Nederland

Beroeps

Vrijwilliger

Beide

Manschap

Het werk bij de brandweer
biedt mij de ruimte mij verder
te ontwikkelen. (
)
N= .

De brandweer biedt mij de
mogelijkheid carrière te maken.
(
)
N= .

Bevelvoerder

Officier

<
jaar

≥
jaar

R

R

R

Ik voel mij onzeker over de
toekomst van mijn werk bij de
brandweer. ( )
N= .

R

Binnen de brandweer is er
aandacht voor
talentontwikkeling. (
)
N= .

R

R

Een eerste bevinding uit tabel is dat een ruime minderheid van de respondenten de
carrièremogelijkheden en de ruimte voor talentontwikkeling positief waardeert ( % resp.
%). De stelling dat de brandweer de ruimte biedt jezelf verder te ontwikkelen wordt door
een kleine meerderheid positief gewaardeerd: % van de respondenten is het (helemaal)
met deze stelling eens. Gevraagd naar hun verwachting over hun toekomst bij de brandweer
( ), geeft % van de respondenten aan het (helemaal) eens te zijn met de stelling: ‘ik voel
mij onzeker over de toekomst van mijn werk bij de brandweer’.
Bij een uitsplitsing naar functie valt op dat de officieren positiever zijn over de mogelijkheden
om carrière te maken, minder onzekerheid over de toekomst van hun werk bij de brandweer
ervaren en positiever zijn over de aandacht die er binnen de brandweer is voor

talentontwikkeling dan de manschappen en bevelvoerders. Manschappen en bevelvoerders
maken zich vaker zorgen om de toekomst van hun werk bij de brandweer dan officieren.
Tenslotte geldt dat de respondenten die nog maar kort in dienst zijn, zich minder bezorgd
tonen dan degenen die vijf jaar of langer in dienst zijn. Zij zijn positiever over de ruimte om
door te ontwikkelen, de mogelijkheden om carrière te maken en de aandacht voor
talentontwikkeling dan respondenten die vijf jaar of langer in dienst zijn.

In dit hoofdstuk komen de resultaten aan bod die betrekking hebben op de visie van de
brandweerregio’s op de eigen organisatie en op de toekomst van het brandweervak. Daarbij
wordt ook het onderwerp ‘brandveilig leven’ behandeld, omdat dit een voorbeeld is van een
beleidsontwikkeling die nauw raakt aan de identiteit van het brandweervak en aan de visie
op de brandweerorganisatie.
Organisatievisie
Verschillende vragen in het belevingsonderzoek hebben betrekking op de beleving van en
waardering voor de organisatie- en toekomstvisie van de brandweer in hun regio (tabel ).
Tabel

: Waardering voor organisatie- en toekomstvisie (% (helemaal) mee eens; % ‘ja’)
Nederland

Ik herken mij in de visie van de brandweer in
mijn regio. (
)
N= .

Beroeps

Vrijwilliger

Beide

Manschap

Bevelvoerder

Officier

R

Ik denk dat brandweermensen zich in de
toekomst steeds meer zullen moeten
specialiseren. (
)
N= .

Ik weet wat de visie van de brandweer in mijn
regio is. (
)
N= .

R

Ik vind het een aansprekend idee dat alle
brandweerregio’s in de toekomst als één
Brandweer Nederland werken. (
)
N= .

De brandweer in mijn regio heeft een duidelijk
idee over hoe de brandweer zich in de
toekomst moet ontwikkelen. (
)
N= .

Uit tabel blijkt dat nog geen derde van de respondenten ( %) vindt dat de brandweer in
hun regio een duidelijk idee heeft hoe de brandweer zich in de toekomst moet ontwikkelen.
Een meerderheid van de respondenten ( %) verwacht dat brandweerlieden zich in de
toekomst steeds meer zullen moeten specialiseren.
Gevraagd of men bekend is met de visie van de brandweer in hun regio, geeft iets minder dan
de helft ( %) aan dat dit het geval is. Daarbij valt op dat % van de officieren aangeeft de
visie te weten, tegenover % van de bevelvoerders en % van de manschappen. Van de

groep die aangeeft de visie te kennen, geeft vervolgens % aan zich in deze visie te
herkennen. Daarbij geven nagenoeg alle officieren ( %) aan zich te herkennen in de visie,
tegenover een ruime meerderheid van de manschappen ( %) en een kleine meerderheid van
de bevelvoerders ( %).
Omdat voorgaande vragen deels specifiek betrekking hebben op de regionale
brandweerorganisaties, is een uitsplitsing naar regio eveneens relevant (tabel

).

Brandweer Nederland
Brandweerlieden is in het kader van de toekomstvisie van de brandweer ook gevraagd in
hoeverre zij van mening zijn dat de brandweer zich in de toekomst tot één Brandweer
Nederland zou moeten ontwikkelen (
). Een grote minderheid van de respondenten is deze
mening toegedaan ( %).
Brandveilig leven
Een belangrijke beleidsontwikkeling die raakt aan het beroep en de positie van repressieve
brandweermensen is de aandacht voor brandveilig leven en voor preventie. In de initiatiefase
voor dit onderzoek is in gesprekken met repressief brandweerpersoneel naar voren gekomen
dat de zorg bestaat dat inzet op brandveilig leven als bezuinigingsmaatregel wordt
aangewend of als reden wordt gebruikt om opkomsttijden ruimer te nemen. Tevens bestaat
zorg over de plaats van repressieve brandweerlieden in de brandweerorganisatie en over de
professionele identiteit: het blussen van brand raakt de kern van het werk van repressief
brandweerpersoneel; het geven van voorlichting of het plaatsen van rookmelders is van een
andere orde. Tegen deze achtergrond is de beleving van het beleidsthema brandveilig leven
aan de hand van verschillende stellingen onderzocht (tabel ). De resultaten voor de
verschillende vragen zijn gesorteerd van hoog naar laag, waarbij telkens het percentage
respondenten wordt gerapporteerd dat het (helemaal) eens is met de desbetreffende stelling.
De resultaten in tabel illustreren allereerst dat er binnen de Nederlandse brandweer sprake
is van draagvlak voor preventief brandweerwerk (rond de helft van de respondenten is het
eens met de stelling dat hier meer aandacht naar uit dient te gaan), maar dat gelijktijdig
zorgen bestaan of het repressieve brandweerwerk hierdoor niet in de verdrukking komt. Een
grote minderheid van de respondenten ( %) vindt dat het repressieve brandweerwerk
centraal staat, terwijl een ruime minderheid ( %) vindt dat de inzet op brandveilig leven ten
koste gaat van het repressieve brandweerwerk, het werk dat volgens een ruime meerderheid
van de respondenten ( %) de kern van de brandweerorganisatie vormt. Verder geeft een
meerderheid ( %) aan dat zij zich kunnen vinden in een visie waarbij brandveilig leven en
repressief brandweerwerk elkaar aanvullen.
Een uitsplitsing naar aanstelling laat zien dat het vooral de beroeps en respondenten met een
combi-aanstelling zijn die vinden dat het repressieve werk onder druk staat: een kleine
meerderheid van de beroeps en respondenten met een combi-aanstelling vinden dat het
repressieve werk onder druk staat. Van de groep vrijwilligers ervaart een grote minderheid
dit. Een ruime minderheid van de beroeps ( %) en van de respondenten met een combiaanstelling ( %) vindt dat het repressieve werk centraal staat, tegenover een grote
minderheid van de vrijwilligers ( %). Ook vindt rond de helft van de beroeps en de
respondenten met een combi-aanstelling dat de aandacht voor brandveilig leven ten koste
gaat van de aandacht voor het repressieve brandweerwerk, waar maar % van de
vrijwilligers dit ook ervaart. De aanstelling die medewerkers hebben (beroeps-, vrijwillige of
combi-aanstelling) houdt geen verband met de stelling dat de brandweer meer aandacht
moet hebben voor manieren om brand te voorkomen of snel te ontdekken.

Tabel

: Waardering repressief en preventief brandweerwerk (% (helemaal) mee eens)
Nederland

Beroeps

Vrijwilliger

Beide

Manschap

Bevelvoerder

Officier

Repressieve brandweermensen vormen het
hart van de organisatie. ( )
N= .

R

Ik vind het een gevaarlijke ontwikkeling als
door preventieve maatregelen, zoals de
aanwezigheid van rookmelders, opkomsttijden
ruimer worden genomen. ( )
N= .

Ik herken mij in een visie waarbij brandveilig
leven (preventie) en repressief brandweerwerk
elkaar aanvullen. (
)
N= .

Ik ervaar dat er bij de brandweer in mijn regio
steeds minder aandacht is voor repressief
brandweerwerk (het ‘blussen’). ( )
N= .

R

R

R

R

R

ns

De brandweer moet meer aandacht hebben
voor manieren om brand te voorkomen of snel
te ontdekken (o.a. brandmelders). ( )
N= .

Bij de brandweer staat het repressieve
brandweerwerk (‘blussen’) centraal. (
N= .

ns

)

Ik vind dat de aandacht voor ‘brandveilig
leven’ (voorlichting en preventie) ten koste
gaat van de aandacht voor het repressieve
brandweerwerk. (
)
N= .

R

R

R

Bij een uitsplitsing naar functie valt op dat functie geen verband houdt met de stelling over de
aandacht voor repressief brandweerwerk ( ). Een ruime minderheid van de officieren ( %)
vindt het gevaarlijk dat door preventieve maatregelen opkomsttijden ruimer worden
genomen: een ruime meerderheid van de manschappen ( %) en bevelvoerders ( %) zien
hier wel gevaar in. Een ruime meerderheid van de officieren ( %) herkent zich in een visie
waar preventief werk en repressief werk elkaar aanvullen. Rond de helft van de manschappen
( %) en bevelvoerders ( %) herkent zich ook in deze visie. Vergeleken met manschappen
en bevelvoerders ervaren officieren in mindere mate dat er in hun regio minder aandacht is
voor repressief werk. Een ruime minderheid van de manschappen ( %) en bevelvoerders
( %) vindt dat de aandacht voor ‘brandveilig leven’ ten koste gaat van de aandacht voor het
repressieve werk. Ongeveer een kwart van de officieren ( %) is het met hen eens.

Tabel : Opvattingen over de toekomstvisie van de brandweer (% (helemaal) mee eens)
(N varieert per vraag)
Ik herken mij in
de visie van de
brandweer in
mijn regio.
(
)

N= .

Ik denk dat
brandweermense
n zich in de
toekomst steeds
meer zullen
moeten
specialiseren.
(
)
N= .

Ik weet wat de visie
van de brandweer
in mijn regio is.
(
)

N= .

Ik vind het een
aansprekend idee
dat alle
brandweerregio’s
in de toekomst als
één Brandweer
Nederland werken.
(
)
N= .

De brandweer in
mijn regio heeft
een duidelijk idee
over hoe de
brandweer zich in
de toekomst moet
ontwikkelen.
(
)
N= .

R

R

R

Amsterdam-Amstelland
Brabant-Noord
Brabant-Zuidoost
Drenthe
Flevoland
Fryslân
Gelderland Midden
Gelderland-Zuid
Gooi en Vechtstreek
Groningen
Haaglanden
Hollands Midden
IJsselland
Kennemerland
Limburg-Noord
Midden- en West-Brabant
Noord- en Oost-Gelderland
Noord-Holland-Noord
Rotterdam-Rijnmond
Twente
Utrecht
Zaanstreek-Waterland
Zeeland
Zuid-Holland-Zuid
Zuid-Limburg
Nederland
R

Een bekend principe uit de bedrijfs- en organisatiekunde is dat verantwoordelijkheden voor
het werk zo dicht mogelijk tegen de uitvoering aan zouden moeten worden georganiseerd.
Tevens geldt dat als het werk te ver in afzonderlijke taken wordt opgeknipt, de betekenis voor
de medewerker verloren gaat. Werk dient daarom bij voorkeur in zo compleet mogelijke
taken te worden georganiseerd. Dit veronderstelt een redelijke mate van regelruimte voor
medewerkers, zodat zij zelf kunnen sturen op de uitvoering van het werk.
In de werksessies en focusgroepen in de initiatiefase van het onderzoek gaven repressieve
brandweerlieden aan druk te ervaren op de regelruimte in hun werk, mede als gevolg van het
proces van schaalvergroting dat de brandweerorganisatie de afgelopen jaren heeft
doorgemaakt.
De ontwikkeling van regelruimte vanuit het medewerkersperspectief is in het
belevingsonderzoek uitgevraagd door middel van vragen die enerzijds betrekking hebben op
de mate waarin medewerkers centraal staan in de organisatie en anderzijds betrekking
hebben op de door medewerkers ervaren regelruimte in de uitvoering van hun werk.
Medewerker en werkvloer centraal
Het eerste perspectief heeft betrekking op de mate waarin medewerkers en de werkvloer
centraal staan in de organisatie.
De volgende drie vragen bleken bij een nadere analyse samen te kunnen worden genomen als
één construct dat uitdrukking geeft aan de mate waarin de werkvloer centraal staat:
- Ondersteunende functies zoals facilitaire zaken, gebouwenbeheer, personeel en
organisatie, ICT en communicatie sluiten goed aan op de activiteiten van de werkvloer.
(082)
- Het management houdt goed rekening met de werkzaamheden van de werkvloer. (083)
- De organisatie vervult haar taken voor de werkvloer goed. (084)
Tabel 19 toont door middel van een score de waardering voor dit construct, dus voor de
mate waarin respondenten de taken, activiteiten en werkzaamheden van de werkvloer
centraal vinden staan in de brandweerorganisatie.
Tabel

: Werkvloer centraal (construct o.b.v. vragen

Beleving van de mate waarin de werkvloer
centraal staat in de brandweerorganisatie
N= .

,

en

; = laag, = hoog)

Nederland

Beroeps

Vrijwilliger

Beide

Manschap

Bevelvoerder

Officier

,

,

,

,

,

,

,

R

R

Uit tabel blijkt dat respondenten de mate waarin de werkvloer centraal staat relatief laag
beoordelen: de gemiddelde score op het construct bedraagt een , op een -puntsschaal
van (laag) via (neutraal) tot (hoog). Deze bevinding ligt in de lijn van het resultaat op een
andere vraag, namelijk of het beschikbare budget aan de goede prioriteiten wordt besteed
(
). Op deze vraag antwoordt % van de respondenten bevestigend, % geeft aan het
(helemaal) oneens te zijn met de stelling.
Een uitsplitsing naar aanstelling laat zien dat vrijwilligers een hogere beoordeling geven dan
beroeps of respondenten met een combi-aanstelling. Bij de uitsplitsing naar functie is
opvallend dat officieren een hogere score geven dan manschappen en bevelvoerders.
Enkele andere vragen hebben betrekking op de mate waarin de mens centraal staat in de
brandweerorganisatie. Tabel toont de resultaten van drie vragen die op de plaats van de
mens in de organisatie betrekking hebben.
Tabel

: De mens centraal (% (helemaal) mee eens)
Nederland

Beroeps

Vrijwilliger

Beide

Manschap

Bevelvoerder

Officier

Bij de brandweer zijn mensen even belangrijk
als resultaten (
)
N= .

R

De brandweer heeft veel over voor haar
medewerkers (
)
N= .

R

Bij de brandweer in mijn regio zijn mensen
even belangrijk als cijfers (
)
N= .

Uit tabel blijkt dat op elk van de drie vragen minder dan een derde van de respondenten
het (helemaal) eens is met de stelling. % van de respondenten geeft aan dat bij de
brandweer mensen even belangrijk zijn als resultaten, % van de respondenten ervaart in
hun regio dat mensen even belangrijk zijn als cijfers. % van de respondenten vindt dat de
brandweer veel over heeft voor haar medewerkers.
Bij een uitsplitsing naar functie blijkt vooral een verschil tussen enerzijds manschappen en
bevelvoerders en anderzijds officieren. Rond de helft van de officieren kan zich vinden in de
stellingen dat bij de brandweer mensen even belangrijk zijn als resultaten, tegenover een
ruime minderheid van de manschappen en bevelvoerders. Ditzelfde patroon geldt ook voor
de stelling dat de brandweer veel over heeft voor haar medewerkers.
Regelruimte
Het tweede perspectief heeft betrekking op de ervaren regelruimte in de
brandweerorganisatie. Regelruimte is in de vragenlijst geïntroduceerd als ‘de ruimte om zelf
te kunnen beslissen over hoe u het werk wilt uitvoeren, zelf oplossingen te kunnen bedenken
en zelf te bepalen in welke volgorde u werkzaamheden wilt doen’. Tabel toont de
resultaten van een viertal stellingen op een -puntsschaal die betrekking hebben op de
ervaren regelruimte, gesorteerd van hoogste naar laagste landelijke waardering.

Tabel

: Beleving regelruimte
Nederland

Beroeps

Vrijwilliger

Beide

Manschap

Bevelvoerder

Officier

Posten en kazernes kunnen zelf beslissen hoe
zij het werk willen organiseren. (% (helemaal)
mee eens) (
)
N= .

Hoe ervaart u de ruimte om op uw
post/kazerne over kleine uitgaven (bijv. een
bloemetje voor een collega) te kunnen
beslissen? (% ‘uitstekend’ of ‘goed’) (
)
N= .

Ik ervaar ruimte om zelf mee te denken over
het beleid in mijn regio. (% (helemaal) mee
eens) (
)
N= .

R

Hoe waardeert u, alles bij elkaar genomen, de
‘regelruimte’ in uw eigen brandweerwerk? (%
‘uitstekend’ of ‘goed’) (
)
N= .

R

R

Uit de tabel blijkt dat een minderheid van de respondenten zich positief uitspreekt over de
stellingen. Uitsplitsing van de resultaten naar aanstelling en functie laat zien dat de vragen
die aangrijpen op ‘posten of kazernes’ (
en
) geen relevant verschil laten zien.
Opvallend is de lage waardering die vrijwilligers in vergelijking met beroeps uitspreken voor
de stelling die betrekking heeft op de ervaren regelruimte (
). In de uitsplitsing naar functie
valt op dat officieren de stellingen over meedenken met beleid in de regio ( ) en
regelruimte (
) hoger waarderen dan manschappen en bevelvoerders.
De resultaten voor vraag
bieden een interessante relativering van de resultaten in tabel
: tabel laat de verdeling van antwoorden op de vraag ‘hoe waardeert u uw takenpakket
en verantwoordelijkheden en de regelruimte die u daarin krijgt?’ zien.
Tabel

: Waardering takenpakket, verantwoordelijkheden en regelruimte (
Nederland

Beroeps

Vrijwilliger

Beide

)(N= .
Manschap

Precies goed. Ik draag verantwoordelijkheid
voor die taken die ik van belang vind om in
mijn functie goed brandweerwerk te kunnen
leveren.
Te krap. Ik zou meer zeggenschap willen
hebben over zaken die raken aan mijn taak en
functie.
Te ruim. Ik heb soms het gevoel teveel ballen
in de lucht te moeten houden, wat ten koste
gaat van wat ik als mijn echte taak beschouw.
R

R

Bevelvoerder

)
Officier

Allereerst valt op dat een kleine meerderheid ( %) van alle respondenten hun takenpakket,
verantwoordelijkheden en regelruimte als ‘precies goed’ waardeert, terwijl een ruime
minderheid het takenpakket, verantwoordelijkheden en regelruimte als te krap kwalificeert.
Uit deze vraag blijkt verder dat officieren relatief vaak aangeven het takenpakket en de
verantwoordelijkheden als te ruim te ervaren. Een kwart van de officieren ervaart soms
‘teveel ballen tegelijk in de lucht te moeten houden’, tegenover nagenoeg alle manschappen
( %) of bevelvoerder ( %).
Behoefte tot inspraak bij keuzes over het werk
Voorgaande vragen hebben betrekking op de behoefte aan regelruimte in algemene zin. Dit
geeft echter nog geen zicht op de onderwerpen waar repressieve brandweerlieden dan
invloed op willen kunnen uitoefenen. Dit thema is uitgevraagd door een aantal aspecten uit
het dagelijks werk aan respondenten voor te leggen, met de vraag in hoeverre zij het van
belang vinden daar zelf bij keuzes betrokken te worden. Grafiek vat de resultaten van deze
vragen in één oogopslag samen.
Grafiek : Behoefte van repressieve brandweerlieden om betrokken te worden bij keuzes m.b.t…
De selectie van nieuwe collega’s voor op de post/kazerne. (096; N = 7.793)

85%

De werving van nieuwe collega’s voor op de post/kazerne. (095; N = 7.787)

81%

Verzorging en aankleding van de verblijfsruimte op de post/kazerne. (094;…

76%

Mijn dagindeling op de kazerne tijdens een 24-uursdienst. (098; N = 3.568)

76%

Aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen. (088; N = 7.672)

69%

Aanschaf van nieuwe voertuigen. (090; N = 7.660)

68%

Onderhoud van blusmaterieel en/of persoonlijke hulpmiddelen. (089; N =…

56%

Onderhoud van voertuigen. (091; N = 7.594)
Onderhoud van gebouwen. (092; N = 7.508)
De zorg voor voldoende kantoorbenodigdheden en meubilair. (097; N =…
Schoonmaak van gebouwen. (093; N = 7.493)

43%
30%
26%
25%

Uit de voorgaande grafiek blijkt dat respondenten invloed willen kunnen uitvoeren op die
aspecten die bepalend zijn voor de uitvoering van het dagelijks werk: de collega’s in het team,
de aankleding van de verblijfsruimte en de dagindeling tijdens een -uursdienst. Deze
aspecten wegen volgens hen zwaarder dan aspecten van meer facilitaire aard, zoals de
schoonmaak of het beheer van gebouwen, de aanschaf van kantoormeubilair.
Brandweerlieden hechten meer waarde aan invloed bij keuzes ten aanzien van de materialen
waar zij zelf mee moeten werken (voertuigen, beschermingsmiddelen, blusmateriaal) dan
aan de meer facilitaire aspecten, zoals schoonmaak en huisvesting. Uit de grafiek spreekt een
duidelijke boodschap: repressieve brandweerlieden willen vooral gekend worden in
beslissingen ten aanzien van zaken die direct raken aan hoe zij de operatie ervaren: zowel
tijdens een uitruk, als in rust op de post of kazerne.

Vakbekwaam zijn is een essentieel onderdeel van het uitoefenen van het brandweervak. In de
situaties waar brandweerlieden zich tijdens een uitruk bevinden, maar ook in de dagelijkse
werkzaamheden, is vakbekwaamheid cruciaal. Vakbekwaam blijven wordt binnen de
brandweerorganisatie georganiseerd door op frequente basis op te leiden, te oefenen en te
trainen.
In de werksessies gaven brandweerlieden aan dat zij op een professionelere manier oefenen
dan vroeger, maar dat zij inspraak in de manier van oefenen missen. Zij zijn van mening dat
wanneer kazernes en posten meer inspraak hebben op de manier van oefenen, de oefeningen
beter aansluiten bij de gevaren en risico’s die zij ervaren tijdens een uitruk.
Algemene waardering vakbekwaamheid
De volgende stellingen hebben betrekking op de waardering van de vakbekwaamheid:
- Ik vind dat mijn eigen vakbekwaamheid op orde is. (035)
- Bij een uitruk kunnen mijn collega’s en ik blindelings op elkaar vertrouwen. (036)
- Ik vind dat de vakbekwaamheid van mijn collega’s op orde is. (037)
- Als ik eerlijk ben, voel ik me soms onzeker over mijn vakbekwaamheid. (039)
Bij een nadere analyse bleken deze vragen samen te kunnen worden getrokken tot één
construct: de algemene waardering voor vakbekwaamheid. Vraag 039 is bij de uitwerking
van het construct gespiegeld, zodat de resultaten van alle vragen gelijk gericht zijn en
samengevoegd kunnen worden tot één construct. Tabel 23 toont de score op dit construct.
Tabel : Waardering vakbekwaamheid (construct o.b.v. vragen
= laag, = hoog)

Waardering vakbekwaamheid
N= .

,

,

,

;

Nederland

Beroeps

Vrijwilliger

Beide

Manschap

Bevelvoerder

Officier

,

,

,

,

,

,

,

Het construct ‘waardering voor vakbekwaamheid’ geeft gemiddeld een , . Dit betekent dat
de vakbekwaamheid binnen de organisatie hoog wordt gewaardeerd. Er blijken geen
relevante verschillen naar aanstelling en functie.
Onderhouden van vakbekwaamheid
Op verschillende manieren wordt de vakbekwaamheid van brandweerlieden op peil
gehouden en waar nodig verbeterd. In de vragenlijst is een aantal stellingen opgenomen over
het onderhouden van de vakbekwaamheid. In tabel is het percentage respondenten
weergegeven dat het (helemaal) met de stelling eens is. Daarbij is een uitsplitsing gemaakt
naar aanstelling en functie.

Tabel

: Beleving onderhoud vakbekwaamheid (% (helemaal) mee eens)
Nederland

Ik word door de leiding/organisatie voldoende
in staat gesteld om mijn vakbekwaamheid op
peil te houden. ( )
N= .

Ik vind de wijze waarop vakbekwaamheid
getoetst wordt te vrijblijvend. (
)
N= .

Om te toetsen of onze vakkennis op peil is,
zouden we veel meer dan nu moeten werken
met profchecks. (
)
N= .

Beroeps

Vrijwilliger

Beide

Manschap

Bevelvoerder

Officier

R

R

R

R

R

De meerderheid van de respondenten ( %) vindt dat zij door de leiding en/of organisatie
voldoende in staat wordt gesteld om hun vakbekwaamheid op peil te houden. Minder dan de
helft ( %) vindt de wijze waarop vakbekwaamheid wordt getoetst te vrijblijvend. De actuele
vakbekwaamheid wordt door middel van profchecks getoetst. % van de respondenten
vindt dat deze profchecks vaker moeten worden ingezet.
Een uitsplitsing naar aanstelling laat zien dat ongeveer de helft van de respondenten met een
beroeps- of combi-aanstelling vinden dat zij in staat worden gesteld om hun
vakbekwaamheid op peil te houden. Vrijwilligers zijn positiever: een ruime meerderheid
( %) vindt dat zij voldoende in staat worden gesteld om hun vakbekwaamheid op peil te
houden.
Rond de helft van de respondenten met een aanstelling als beroeps ( %) en een kleine
meerderheid van de respondenten met een combi-aanstelling ( %) vindt de wijze waarop
vakbekwaamheid wordt getoetst te vrijblijvend, vergeleken met een grote minderheid ( %)
van de vrijwilligers. Een kleine meerderheid van de respondenten met een beroeps- ( %) of
combi-aanstelling ( %) vindt dat er meer gewerkt moet worden met profchecks, tegenover
een ruime minderheid van de vrijwilligers ( %).
Bij de uitsplitsing naar functie valt op dat % van de manschappen vindt dat er vaker met
profchecks gewerkt moet worden, tegenover de helft ( %) van de bevelvoerders en twee
derde ( %) van de officieren. Een grote minderheid van de manschappen ( %) vindt de
manier waarop vakbekwaamheid wordt getoetst te vrijblijvend. Rond de helft van de
bevelvoerders ( %) en twee derde van de officieren ( %) deelt deze mening.
Oefenen en trainen
De mate waarin brandweerlieden de relevantie van de brandweeroefeningen waarderen, is
samengevat in het construct ‘waardering kwaliteit en relevantie brandweeroefeningen’. De
volgende vragen zijn samengenomen in dit construct:
- De kwaliteit van de brandweeroefeningen bij mij in de regio is van een hoog niveau. (042)
- De brandweeroefeningen in mijn regio sluiten goed aan bij wat we nodig hebben om
tijdens een uitruk het werk goed te kunnen doen. (043)
- Bij brandweeroefeningen kan ik voldoende met realistische situaties oefenen. (044)
De score voor het construct waardering brandweeroefeningen is weergegeven in tabel .

Tabel : Waardering kwaliteit en relevantie brandweeroefeningen
(construct o.b.v. vragen
,
en
; = laag, = hoog)

Waardering kwaliteit en relevantie
brandweeroefeningen
N= .

Nederland

Beroeps

Vrijwilliger

Beide

Manschap

Bevelvoerder

Officier

,

,

,

,

,

,

,

R

Het construct ‘waardering brandweeroefeningen’ geeft gemiddeld , . Dit betekent dat men
overwegend positief is over de kwaliteit en de relevantie van de brandweeroefeningen. De
score van vrijwilligers ( , ) op dit construct ligt hoger dan de score van respondenten met een
beroeps- ( , ) of combi-aanstelling ( , ).
Bij het op peil houden of verbeteren van de vakbekwaamheid speelt de frequentie van het
oefenen een rol. Respondenten is gevraagd of het oefenrooster hen in staat stelt voldoende te
kunnen oefenen (
). Een kleine meerderheid ( %) van de respondenten vindt dat het
oefenrooster hen in staat stelt voldoende te kunnen oefenen. Over de inspraak die
respondenten hebben op de manier van oefenen zijn respondenten iets minder positief: rond
de helft ( %) is het (helemaal) eens met de stelling dat de kennis van repressieve
brandweerlieden wordt benut bij het ontwerpen en opstellen van oefeningen (
). Van de
beroeps is een ruime minderheid ( %) het (helemaal) eens met de stelling, tegenover %
van de vrijwilligers.
Veranderende competenties van brandweerlieden
In de vragenlijst is ook een aantal stellingen aan bod gekomen die betrekking hebben op de
toekomst van de brandweer. Een kleine minderheid van de respondenten ( %) is het met de
stelling ‘Ik denk dat brandweermensen zich in de toekomst steeds meer zullen moeten
specialiseren’ (
) eens.
In vergelijking met de situatie vóór de regionalisering vindt ongeveer een kwart van de
respondenten ( %) de brandweer in hun regio professioneler (
). Een derde ( %)
antwoordt neutraal op de stelling ‘sinds de regionalisering is de brandweer in mijn regio
professioneler’ en % is het (helemaal) niet met deze stelling eens.

Dit hoofdstuk behandelt de resultaten van de vragen die betrekking hebben op de positie van
vrijwilligers in de brandweerorganisatie en het vrijwilligersbeleid. Achtereenvolgens komen
hierbij aan bod:
- de aantrekkelijkheid van de brandweerorganisatie voor vrijwilligers
- de positie van vrijwilligers binnen de brandweerorganisatie
- de werving van nieuwe vrijwilligers
- de vakbekwaamheid van vrijwilligers.
Aantrekkelijkheid van de brandweerorganisatie voor vrijwilligers
De aantrekkelijkheid van de brandweer voor vrijwilligers is aan de hand van verschillende
vragen uitgevraagd:
- Het werk als vrijwilliger is goed te combineren met een baan buiten de brandweer en
privéleven. (024)
- De brandweer faciliteert vrijwilligers goed. (025)
- De brandweer is een aantrekkelijke organisatie voor vrijwilligers. (026)
- De brandweer biedt vrijwilligers aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. (028)
Bij een nadere analyse bleken deze vragen samen te kunnen worden getrokken tot één
construct. Tabel 26 toont de score op dit construct op een 5-puntsschaal, waarbij een
uitsplitsing wordt gemaakt naar aanstelling en functie.
Tabel : Aantrekkelijkheid brandweer voor vrijwilligers
(construct o.b.v. vragen
,
,
en
; = laag, = hoog)

Aantrekkelijkheid van de
brandweerorganisatie voor vrijwilligers

Nederland

Beroeps

Vrijwilli
gers

Beide

Manschap

Bevelvoerder

Officier

,

,

,

,

,

,

,

N= .

De score van 3,1 laat een licht positief oordeel over de aantrekkelijkheid van de
brandweerorganisatie voor vrijwilligers zien. Een nadere analyse naar de scores voor dit
construct per regio laat zien dat er geen sprake is van regionale verschillen: de beide
verbanden zijn zwak. De scores variëren regionaal tussen de 2,9 (licht negatief) en 3,3 (licht
positief).
Positie van vrijwilligers
In de voorbereidende fase van het onderzoek is in werksessies en focusgroepen met
repressieve brandweerlieden gesproken over de positie van vrijwilligers binnen de
brandweerorganisatie. Eén van de aandachtspunten die hierbij naar voren kwam is de positie
van vrijwilligers ten opzichte van beroepsbrandweerlieden, meer specifiek: dat er in de
organisatie meer aandacht zou zijn voor beroepsbrandweerlieden dan voor vrijwilligers. Deze

zorg is aan respondenten voorgelegd met de stelling: ‘het brandweermanagement houdt
meer rekening met beroeps dan met vrijwilligers’ (
). Het resultaat op deze vraag levert een
verdeeld beeld op: % van de respondenten is het (helemaal) eens met de stelling, terwijl
% het (helemaal) oneens is met de stelling. De overige respondenten ( %) antwoorden
neutraal. Een analyse naar aard van de aanstelling laat zien dat vooral vrijwilligers zich in de
stelling herkennen: % van de vrijwilligers is het (helemaal) eens met de stelling, tegenover
% van de beroeps.
Werving vrijwilligers
Een andere zorg die in de werksessies en focusgroepen naar voren kwam, betreft de werving
van vrijwilligers. Hierbij werd de zorg geuit dat het voor de brandweer steeds moeilijker wordt
om nieuwe vrijwilligers te werven. Als mogelijke verklaringen noemden de brandweerlieden
met wie gesproken is dat mensen steeds kritischer kiezen hoe ze hun tijd willen besteden, dat
de concurrentie van andere vormen van (vrije)tijdsbesteding groter is dan vroeger, maar ook
dat het niet altijd makkelijk is een rol als brandweervrijwilliger te combineren met gewoon
betaald werk: niet iedereen kan zomaar weglopen van het werk. Dit thema – de werving van
vrijwilligers – is in de vragenlijst betrokken. Tabel 27 toont de resultaten van de vragen die op
dit thema betrekking hebben.
Tabel

: Werving vrijwilligers (% (helemaal) mee eens)
Nederland

Het wordt steeds lastiger om nieuwe
vrijwilligers te werven. (
)
N= .

De brandweer doet voldoende om nieuwe
vrijwilligers te werven. (
)
N= .

Beroeps

Vrijwilliger

Beide

Manschap

Bevelvoerder

Officier
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R
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In mijn regio kunnen we voldoende vrijwilligers
werven. (
)
N= .

Uit de tabel blijkt dat de zorgen uit de werksessies en focusgroepen breed gedeeld worden
door de respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld. Nagenoeg iedereen ( %) is het
(helemaal) eens met de stelling dat het steeds lastiger wordt vrijwilligers te werven.
In een uitsplitsing naar aanstelling valt op dat nagenoeg alle respondenten met een combi( %) of vrijwillige aanstelling ( %) ervaren dat het lastiger wordt om nieuwe vrijwilligers te
werven. Een ruime meerderheid van de beroeps ( %) is het met hen eens. Rond de helft van
de beroeps ( %) vindt dat de brandweer voldoende doet om nieuwe vrijwilligers te werven.
Een ruime minderheid van de vrijwilligers ( %) en respondenten met een combi-aanstelling
( %) is het met hen eens.
In een uitsplitsing naar functie valt op dat de kleine meerderheid van de officieren ( %) vindt
dat de brandweer voldoende doet om nieuwe vrijwilligers te werven. % van de
manschappen en % van de bevelvoerders is het met deze groep eens.
Een nadere analyse naar regio laat zien dat de zorgen rond de werving van vrijwilligers breed
worden gedeeld. Op de stelling ‘het wordt steeds lastiger om nieuwe vrijwilligers te werven’
(
) is bij alle regio’s een ruime meerderheid van de respondenten het (helemaal) eens met

de stelling. De regio met de laagste score rapporteert op deze stelling
met de hoogste score op % komt.

%, terwijl de regio

Vakbekwaamheid
Een ander thema dat is onderzocht, betreft de vakbekwaamheid van vrijwilligers. Naast een
algemene vraag naar de vakbekwaamheid is specifiek uitgevraagd of de vakbekwaamheid
van vrijwilligers verschilt van die van beroeps. Tabel toont de resultaten voor deze vragen.
Tabel

: Vakbekwaamheid vrijwilligers (% (helemaal) mee eens)
Nederland

Aan vrijwilligers worden bij de brandweer in
mijn regio dezelfde eisen gesteld als aan
beroeps. (
)
N= .

Vrijwilligers zijn voldoende opgeleid en
getraind om veilig en goed te kunnen werken.
(
)
N= .

Er is een verschil in vakbekwaamheid tussen
vrijwilligers en beroeps. ( )
N= .

Beroeps

Vrijwilliger

Beide

Manschap

Bevelvoerder

Officier

R

R

R

Een ruime meerderheid van de respondenten ( %) vindt dat aan vrijwilligers in hun regio
dezelfde eisen worden gesteld als aan beroeps. Ook vindt een ruime meerderheid ( %) dat
vrijwilligers voldoende zijn opgeleid en getraind om veilig en goed te kunnen werken. Een
ruime minderheid van de respondenten ( %) ervaart een verschil in vakbekwaamheid
tussen vrijwilligers en beroeps.
Uit de tabel spreekt een verschil in beleving tussen respondenten met een aanstelling als
beroeps, als vrijwilliger of respondenten met een combi-aanstelling. Uit de scores van
beroeps spreekt een beeld waarbij de verschillen tussen beroeps en vrijwilligers wordt
geaccentueerd, terwijl de scores van vrijwilligers juist wijzen op het tegendeel. Van de
beroepsbrandweerlieden in deze enquête oordeelt twee derde dat sprake is van verschil in
vakbekwaamheid tussen beroeps en vrijwilligers, tegen een ruime minderheid van de
vrijwilligers. Daarnaast oordelen beroepsbrandweerlieden terughoudend op de stelling dat
vrijwilligers voldoende zijn opgeleid en getraind om veilig en goed te kunnen werken. Een
ruime minderheid ( %) van de beroeps is het met deze stelling eens, tegenover % van de
vrijwilligers.

In het belevingsonderzoek is uitgebreid uitgevraagd hoe repressieve brandweerlieden de
relatie tot leidinggevenden in de brandweerorganisatie ervaren. Dit hoofdstuk presenteert de
resultaten van de vragen die hierover aan respondenten zijn voorgelegd. Achtereenvolgens
komen de volgende aspecten aan bod:
- de waardering voor leidinggevenden
- de beleving van de mate waarin leidinggevenden ruimte bieden voor inspraak
- de beleving van de relatie tussen werkvloer en leidinggevenden.
In de vraagstelling in het belevingsonderzoek wordt onderscheid gemaakt naar ‘direct
leidinggevenden’, zoals ploegchefs, en ‘hogere leidinggevenden’ of ‘managers’. Dit
onderscheid is aan respondenten als volgt toegelicht:
- ‘Met ploegchefs worden de dagelijks direct leidinggevenden van repressieve
brandweermensen bedoeld. Als u werkzaam bent op een vrijwillige post heeft uw direct
leidinggevende wellicht een andere naam, zoals postcommandant of postcoördinator.’
- ‘Met ‘management’ worden de dagelijkse hogere leidinggevenden in de regionale
brandweerorganisatie bedoeld, zoals teamleiders, afdelingshoofden of commandanten.’
Ook als respondenten zelf een functie hadden als direct of hogere leidinggevende konden zij
de vragen invullen, met uitzondering van de vragen:
- 107: ‘ik voel me gewaardeerd door mijn ploegchef’
- 121: ‘ik voel me gewaardeerd door het management’
- 127: ‘bij een uitruk weet mijn bevelvoerder wat het inhoudt een brand te blussen’ en
- 128: ‘bij een uitruk weet mijn Officier van Dienst wat het inhoudt een brand te blussen’.
Voor deze vragen geldt als respondenten zelf de functie vervullen waar de vraag betrekking
op heeft, zij de vraag met ‘n.v.t.’ dienden te beantwoorden.
Waardering leidinggevenden
De waardering voor direct leidinggevenden/ploegchefs en voor hogere
leidinggevenden/managers is onderzocht aan de hand van een achttal vragen. In tabel
worden de resultaten voor deze vragen gepresenteerd, waarbij op de stippels bij elke vraag
‘ploegchef’ resp. ‘manager’ kan worden gelezen. De resultaten zijn gesorteerd van hoog naar
laag voor de kolom ‘ploegchefs’.

Tabel

: Waardering leidinggevenden (% (helemaal) mee eens)

Ploegchefs resp. managers…..

Ploegchefs

Managers

… weten wat repressieve brandweermensen nodig hebben om hun werk
goed te kunnen doen ( , )
N= .

resp. .

… weten wat er speelt op de werkvloer (
N= .

,

resp. .

Ik voel mij gewaardeerd door mijn … (
N= .

… stellen de werkvloer centraal (
N= .

,

resp. .

,

)
)

)

resp. .

… komen over het algemeen hun afspraken na (
N= .

resp. .

,

)

Ik ervaar een goede dialoog tussen de werkvloer en … (
N= .

,

resp. .

)

… zijn er open over als ze hun afspraken niet kunnen nakomen (
N= .

resp. .

… zijn transparant over de keuzes die zij maken (
N= .

resp. .

,

,

)

)

De resultaten uit tabel maken inzichtelijk dat respondenten met name de nabijheid van
direct leidinggevenden waarderen: stellingen die betrekking hebben op kennis van en
betrokkenheid bij de werkvloer scoren hoger dan stellingen die betrekking hebben op het
nakomen van afspraken.
Deze bevindingen worden ondersteund door het resultaat voor vraag
die de stelling bevat:
‘voor mij hoeft een manager niet per se repressieve ervaring te hebben’. Twee derde van de
respondenten ( %) is het (helemaal) niet eens met deze stelling; zij vinden dat een manager
repressieve ervaring moet hebben. Gevraagd of leidinggevenden tijdens een uitruk weten wat
het inhoudt een brand te blussen (vragen en
en
), oordeelt % van de respondenten
dat dit voor bevelvoerders het geval is. De waardering voor Officieren van Dienst voor deze
stelling ligt met % lager
Zeven van de acht stellingen uit tabel blijken samen te kunnen worden getrokken in één
construct, dat de waardering uitdrukt voor de direct leidinggevende/ploegchef resp. de
hogere leidinggevende/manager. Alleen de stelling m.b.t. de ervaren waardering door de
leidinggevende (vraag
resp. ) blijft hier buiten beschouwing. Tabel geeft op een
-puntsschaal de score weer voor beide constructen weer. Daarbij staat een voor een lage
waardering voor de leidinggevende, terwijl een correspondeert met een hoge waardering.

Tabel

: Waardering voor direct leidinggevende en management (constructen; = laag, = hoog)

Waardering voor direct
leidinggevende/ploegchef (construct o.b.v.
vragen
t/m
)

Nederland

Beroeps

Vrijwilliger

Beide

Manschap

Bevelvoerder

Officier

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

R

ns

N= .

Waardering voor hogere leidinggevenden/
management (construct o.b.v. vragen ,
, , ,
en
)

,

,

,

,

,

N= .

R

R

Tabel toont de waardering op een -puntsschaal van (laag) tot (hoog), waarbij een
score van het midden markeert. De score voor hogere leidinggevenden is met , , iets lager
dan het midden van de schaal. De score voor direct leidinggevenden ligt met een , hoger
dan het gemiddelde van de schaal.
Bij een uitsplitsing naar aanstelling is te zien dat vrijwilligers hun direct leidinggevende hoger
beoordelen dan beroeps. Respondenten met een combi-aanstelling geven op beide
constructen een lagere score; zij hebben een lagere waardering voor hun direct
leidinggevende en het hoger management dan vrijwilligers en beroeps. Vrijwilligers en
beroeps scoren met een , hetzelfde op het construct ‘waardering hogere leidinggevenden.’
Bij een uitsplitsing naar functie valt de score van de officieren over de waardering voor hogere
leidinggevenden op. Deze ligt relatief hoger dan de waarderingsscore van manschappen en
bevelvoerders.
Uit tabellen en blijkt dat respondenten hun direct leidinggevende hoger waarderen dan
hogere leidinggevenden/managers. En dat zij zich meer gewaardeerd voelen door direct
leidinggevenden dan door hoger leidinggevenden ( , ).
Waardering ruimte voor inspraak
Respondenten is een vijftal stellingen voorgelegd die betrekking hebben op een aantal
activiteiten van leidinggevenden. Respondenten werden gevraagd aan te geven of
leidinggevenden de genoemde activiteiten ‘naar tevredenheid’ uitvoerden, waarbij zij konden
antwoorden met ‘ja’, ‘nee’ of ‘geen mening’.
Tabel

: Waardering leidinggevenden (% (helemaal) mee eens)

Ploegchefs resp. managers…..

Ploegchefs
% ‘ja’

… reageren goed op voorstellen van brandweermedewerkers (
N= .

… informeren naar de mening van brandweerpersoneel (
N= .

,

resp. .

… beoordelen medewerkers zorgvuldig en transparant (
N= .

,

resp. .

,

)
)

… vragen het brandweerpersoneel met voorstellen te komen (
N= .

,

resp. .

… bieden de mogelijkheid om besluiten te beïnvloeden (
N= .

)

resp. .

resp. .

,

)

)

Managers
% ‘ja’

Vier van de vijf stellingen uit tabel blijken samen te kunnen worden betrokken in één
construct, dat de waardering uitdrukt voor de geboden inspraak door respectievelijk direct
leidinggevenden/ploegchefs en hogere leidinggevenden/managers. Alleen de stelling m.b.t.
de beoordeling van medewerkers door de leidinggevende (vraag
resp.
) blijft hier
buiten beschouwing. Tabel geeft de score voor beide constructen weer, op een schaal van
tot en met
, waarbij een voor een lage waardering voor de geboden inspraak en
voor een hoge waardering voor de geboden inspraak.
Tabel

: Waardering ruimte voor inspraak (constructen; schaal Nederland

Waardering geboden ruimte voor inspraak
door direct leidinggevende/ploegchef
(construct o.b.v. vragen
,
,
en ;
= laag,
= hoog)
N= .

Waardering geboden ruimte voor inspraak
door hogere leidinggevenden/management
(construct o.b.v. vragen
,
,
en
;
= laag,
= hoog)
N= .

Beroeps

Vrijwilliger

)
Beide

Manschap

R

ns

R

R

Bevelvoerder

Officier

Uit tabellen en blijkt dat respondenten de geboden ruimte voor inspraak door direct
leidinggevenden dubbel zo hoog waarderen als de door hogere leidinggevenden geboden
ruimte voor inspraak.
Een ruime meerderheid van de vrijwilligers ( %) beroeps ( %) en brandweerlieden met een
combi-aanstelling ( %) waardeert de geboden ruimte voor inspraak door direct
leidinggevenden of ploegchefs positief. Een ruime minderheid van de beroeps ( %),
vrijwilligers ( %) en brandweerlieden met een combi-aanstelling ( %) waardeert de
geboden ruimte voor inspraak door hogere leidinggevenden/management positief.
Een ruime meerderheid van de officieren ( %) waardeert de geboden ruimte voor inspraak
door hogere leidinggevenden/management positief, tegenover een ruime minderheid van de
manschappen ( %) en bevelvoerders ( %).
Relatie werkvloer en leidinggevende
Tot besluit van dit hoofdstuk komt een aantal stellingen aan bod dat betrekking heeft op de
relatie tussen werkvloer en leidinggevenden (tabel ).
De resultaten uit voorgaande tabel laten zien dat nagenoeg iedereen van mening is dat
brandweermensen terecht kritiek hebben op wat er niet goed is in de organisatie ( %
(helemaal) mee eens). % van de respondenten herkent zich in de stelling ‘ik vind kritiek op
de leiding meestal onterecht’. Een ruime minderheid ( %) van de respondenten is het
(helemaal) eens met de stelling dat er sprake is van wederzijds begrip tussen werkvloer en
management.
Deze bevindingen sluiten aan bij de door respondenten geconstateerde ‘kloof’ tussen
werkvloer en management’ (zie open vragen, hoofdstuk ). Een aangrijpingspunt om deze
‘kloof’ te dichten biedt de score op vraag . Een ruime meerderheid van de respondenten
geeft aan dat het ook aan repressieve brandweerlieden zelf is om oplossingen aan te dragen
voor problemen in de organisatie.

Tabel

: Relatie werkvloer-leidinggevende (% (helemaal) mee eens)
Nederland

Beroeps

Vrijwilliger

Beide

Manschap

Bevelvoerder

Officier

R

R

R

Ik vind dat brandweermensen terecht kritiek
hebben op wat er niet goed is in de
organisatie. ( )
N= .

Ik durf het op te nemen voor mijn
leidinggevende. ( )
N= .

ns

Ik vind dat brandweermensen zelf moeten
bijdragen aan een oplossing voor problemen in
de organisatie. ( )
N= .

Het lijkt me lastig om leiding te geven in de
brandweerorganisatie. ( )
N= .

Het zijn altijd dezelfde collega’s die kritiek
uiten op de leiding. ( )
N= .

Ik ervaar dat er wederzijds begrip is tussen
werkvloer en management: we snappen
elkaars positie en verantwoordelijkheden.
( )
N= .

R

Ik vind kritiek op de leiding meestal onterecht.
( )
N= .

R

Bij de uitsplitsing naar aanstelling valt op dat een verschil in aanstelling niet samenhangt met
de stelling ‘ik durf het op te nemen voor mijn leidinggevende’.
Nagenoeg alle manschappen ( %) en bevelvoerders ( %) vinden dat brandweermensen
terecht kritiek hebben op wat er niet goed gaat in de organisatie. Een ruime meerderheid van
de officieren ( %) deelt deze mening. Opvallend is ook de uitsplitsing naar functie bij de
stelling over wederzijds begrip tussen werkvloer en management ( ). Officieren zijn meer
dan bevelvoerders en manschappen van oordeel dat men elkaars positie en
verantwoordelijkheden snapt. Een ruime minderheid van de officieren ( %) vindt kritiek op
de leiding meestal onterecht. Nagenoeg niemand van de manschappen ( %) of bevelvoerders
( %) deelt deze mening.

Een belangrijk onderdeel in de beleving van het dagelijks werk bij de brandweer is de
organisatiecultuur. In de vragenlijst is een aantal vragen opgenomen die meten hoe
brandweermensen de cultuur in de organisatie ervaren. In dit hoofdstuk komen verschillende
onderdelen van de cultuur aan bod. Middels rapportcijfers wordt inzichtelijk in hoeverre
brandweermensen de cultuur als open en veilig ervaren, of er sprake is van een cultuur
waarin men elkaar kan aanspreken en of de cultuur voldoende gericht is op evalueren en
leren. Daarnaast komt in dit hoofdstuk diversiteit binnen de organisatie aan bod.
Waardering open en veilige organisatiecultuur
De mate waarin brandweerlieden de cultuur als open en veilig ervaren, is samengevat in het
construct ‘waardering ervaren openheid en veiligheid organisatiecultuur’. De volgende
vragen zijn samengenomen in dit construct:
- Het is makkelijk om zaken bespreekbaar te maken binnen de brandweer. (206)
- Ik ervaar de cultuur binnen de brandweerorganisatie als veilig. (207)
- Als ik iets bespreekbaar maak wat ik lastig vind of waar ik het niet mee eens ben, dan
word ik daar niet op ‘afgerekend’. (212)
De score voor het construct openheid en veiligheid van de organisatiecultuur is weergegeven
in tabel .
Tabel : Open en veilige organisatiecultuur (construct o.b.v. vragen
= laag, = hoog)

Waardering ervaren openheid
en veiligheid organisatiecultuur
N= .
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;
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R
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≥
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Gemiddeld bedraagt de score voor de openheid en veiligheid van de cultuur van de regionale
brandweerorganisatie een , . Uit de tabel is af te lezen dat de brandweerlieden die korter in
dienst zijn hoger scoren op het construct open en veilige organisatiecultuur dan
brandweerlieden die langer in dienst zijn ( , vs. , ). Voorts blijkt dat beroeps ( , ) en
brandweerlieden met een combi-aanstelling ( , ) lager scoren dan de vrijwilligers ( , ). Ook is
een verschil in functie te zien: manschappen scoren in dit opzicht hoger ( , ) dan
bevelvoerders ( , ) en officieren ( , ).
Waardering aanspreekcultuur
De mate waarin brandweerlieden de organisatiecultuur ervaren als een cultuur waarbinnen
men elkaar kan aanspreken, is uitgevraagd aan de hand van de volgende twee stellingen:
- Als ik weet hoe het werk beter kan dan zeg ik dat ook. (208)
- Ik durf mijn collega’s aan te spreken op hun gedrag. (209)

Tabel

: Waardering aanspreekcultuur (% (helemaal) mee eens)
Nederland

Beroeps

Vrijwilliger

Beide

Manschap

Bevelvoerder

Officier

<
jaar

≥
jaar

Als ik weet hoe het werk beter
kan dan zeg ik dat ook. (208)
N = 3.358

Ik durf mijn collega’s aan te
spreken op hun gedrag. (209)
N = 3.364

Nagenoeg iedereen stelt dat er sprake is van een goede aanspreekcultuur. Er blijken geen
relevante verschillen naar aanstelling en functie.
Waardering lerende cultuur
De mate waarin brandweerlieden de cultuur ervaren als een cultuur waarin leren en
verbeteren centraal staat, is samengevat in het construct ‘waardering lerende organisatie’. De
volgende vragen zijn opgenomen in dit construct:
- Ik vind dat we voldoende evalueren na een inzet. (210)
- De cultuur binnen de brandweer is voldoende gericht op leren en verbeteren. (211)
De score voor dit construct over leren en verbeteren, is af te lezen in tabel .
Tabel

: Waardering lerende organisatie (construct o.b.v. vragen
Nederland

Waardering lerende organisatie
N= .
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Vrijwilliger
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,

,

,

,
R
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De landelijke score voor dit construct is , op een -puntsschaal. Bij een uitsplitsing naar
aanstelling valt op dat de groep vrijwilligers een hogere score geeft dan beroeps of
respondenten met een combi-aanstelling. Bij een uitsplitsing naar functie scoort de groep
manschappen hoger dan de groep bevelvoerders en officieren. De score van de groep
officieren ligt met , lager dan de score die manschappen en bevelvoerders geven. Bij een
uitsplitsing naar dienstjaren blijkt de groep respondenten die nog maar kort in dienst is hoger
te scoren op het construct ‘lerende organisatie’ dan de groep medewerkers die al jaar of
langer in dienst is.
Diversiteit
Door middel van een viertal vragen konden brandweerlieden aangeven in hoeverre zij hun
organisatie in balans vonden als het gaat om verschillen in kenmerken en achtergronden van
medewerkers. De volgende vier vragen vormen samen het construct ‘waardering voor
diversiteit binnen de brandweerorganisatie’:
- Ik vind de balans tussen mannen en vrouwen goed. (047)
- Ik vind de balans tussen jonge en oude medewerkers goed. (048)
- Ik vind de balans tussen lager en hoger opgeleiden goed. (049)
- Ik vind de balans tussen medewerkers met verschillende culturele achtergronden goed.
(050)
Het algemene rapportcijfer dat is weergegeven in tabel drukt het oordeel van
brandweerlieden over de diversiteit in hun organisatie uit.

Tabel : Waardering diversiteit (construct o.b.v. vragen
= laag, = hoog))

Waardering voor diversiteit in
de brandweerorganisatie
N= .
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Uit tabel blijkt dat de landelijke score voor de waardering van de diversiteit van de
brandweerorganisatie een , bedraagt op een -puntsschaal. De score van officieren ( , ) is
lager dan die van bevelvoerders ( , ) en manschappen ( , ). Uit een nadere analyse op het
kenmerk geslacht blijkt dat er een relatief zwak verband bestaat: mannen scoren een , op
het construct en vrouwen een , .
Respondenten is gevraagd hoe belangrijk zij het vinden dat de brandweer in hun regio een
afspiegeling van de maatschappij vormt ( ). Rond de helft van de respondenten ( %) is
het (helemaal) met deze stelling eens, terwijl een kwart van de respondenten ( %) het
(helemaal) oneens is met de stelling en % van de respondenten neutraal antwoordt. Een
volgende stelling, of respondenten het van belang vinden dat hun directe collega’s een
afspiegeling vormen van de maatschappij (
), geeft een vrijwel identiek resultaat.

Dit hoofdstuk behandelt de waardering voor het concept van variabele voertuigbezetting. Dit
concept is enkele jaren terug bij de Nederlandse brandweer geïntroduceerd. De bedoeling is
het optreden van de brandweer beter af te stemmen op het type incident. Daarom wordt ook
wel gesproken over ‘uitruk op maat’.
Het landelijke kader voor variabele voertuigbezetting luidt als volgt:
- Na een melding rukt de brandweer standaard uit met:
- een tankautospuit met 6 personen (TS6) of
- een combinatie van voertuigen met in totaal minimaal 6 personen, zoals TS4 + SIV2 of
TS4 + TS4.
Dit is gebaseerd op brand in een woning (het zogenaamde ‘maatgevend incident’).
- Uitruk op maat is mogelijk bij incidenten kleiner dan het maatgevend incident ‘brand in
een woning’.
- Bij meldingen van kleinere incidenten kan gekozen worden om uit te rukken met een snel
interventievoertuig met twee personen (SIV2) of een tankautospuit met 4 personen (TS4).
- Er kan altijd opgeschaald worden.
In het kader van het belevingsonderzoek is aan respondenten gevraagd hoe zij het concept
van variabele voertuigbezetting waarderen. Niet alle respondenten hebben zelf ervaring
opgedaan met variabele voertuigbezetting. In dit hoofdstuk worden de resultaten van het
belevingsonderzoek daarom uitgesplitst naar respondenten mét en zonder ervaring met
uitruk op maat. Uit vraag
blijkt dat % van de respondenten ervaring in het werken met
uitruk op maat heeft.
Algemene waarderingen variabele voertuigbezetting
Op de vraag of variabele voertuigbezetting een zinvolle ontwikkeling is, op voorwaarde dat de
melding helder is en daarmee duidelijk is welke situatie verwacht kan worden, antwoordt een
kleine meerderheid van de respondenten ( %) positief. Rond de helft van de respondenten
( %) waardeert het dat de brandweer sneller ter plaatse kan komen door variabele
voertuigbezetting. Daar staat tegenover dat nagenoeg niemand ( %) van mening is dat het
werken met een variabele voertuigbezetting de kwaliteit van de hulpverlening van de
brandweer verbetert.
Uit de werksessies bleek dat brandweerlieden graag meepraten over de invoering van uitruk
op maat. Uit de vragenlijst blijkt dat nagenoeg niemand ( %) vindt dat bij de invoering van
variabele voertuigbezetting goed is geluisterd naar de ideeën en behoeften van de werkvloer.
Rond de helft van de respondenten ( %) vindt uitruk op maat vooral een
bezuinigingsmaatregel.

Brandweerlieden die ervaring hebben met variabele voertuigbezetting oordelen positiever
dan brandweerlieden die geen ervaring hebben met uitruk op maat. Tabel geeft deze
verschillen weer.
Tabel

: Stellingen variabele voertuigbezetting (% (helemaal) mee eens)
Nederland

Variabele voertuigbezetting is een zinvolle ontwikkeling, op voorwaarde
dat de melding helder is en daarmee duidelijk is welke situatie verwacht
kan worden. ( )
N= .

Variabele voertuigbezetting is vooral een bezuinigingsmaatregel. (
N= .

)

Wel
ervaring

Geen
ervaring

R

R

Door te werken met een variabele voertuigbezetting kan de brandweer
sneller ter plaatse komen. ( )
N= .

R

Bij de invoering van variabele voertuigbezetting is goed geluisterd naar
de ideeën en behoeften van de werkvloer. ( )
N= .

R

Het werken met een variabele voertuigbezetting verbetert de kwaliteit
van de hulpverlening van de brandweer. ( )
N= .

R

Waardering uitruk op maat bij kleinere incidenten
Uitruk op maat wordt gebruikt bij verschillende incidenten. % van de brandweerlieden
geeft aan variabele voertuigbezetting prima te vinden, zolang het geen brand in een gebouw
betreft ( ). Daarbij is te zien dat van de brandweerlieden met ervaring met variabele
voertuigbezetting een ruime minderheid ( %) positief is over de inzet van variabele
voertuigbezetting zolang het geen brand in een gebouw betreft. Van de brandweerlieden
zonder ervaring is een ruime minderheid positief over de inzet van variabele
voertuigbezetting, zo lang het geen brand in een gebouw betreft ( %).
Respondenten is gevraagd hoe zij het idee van uitruk op maat waarderen bij kleinere
incidenten dan het maatgevend incident ‘brand in een woning’ ( ). De rapportcijfers zijn
weergegeven in tabel . Per regio is af te lezen welk percentage brandweerlieden ervaring
heeft met variabele voertuigbezetting. Gemiddeld geven brandweerlieden het idee van uitruk
op maat bij een kleiner incident het rapportcijfer , . Brandweerlieden die ervaring hebben
met variabele voertuigbezetting waarderen de inzet hoger ( , ) dan brandweerlieden die
geen ervaring hebben met variabele voertuigbezetting ( , ). Het hebben van ervaring met
variabele voertuigbezetting correleert hoog met de waardering die brandweerlieden voor
inzet van uitruk op maat bij een kleiner incident geven. De correlatiecoëfficiënt (R) tussen
beide vragen bedraagt . , wat duidt op een hoge samenhang. Het hebben van ervaring met
uitruk op maat gaat gepaard met een hogere waardering voor inzet van variabele
voertuigbezetting bij kleinere incidenten.
Tabel illustreert de sterke variatie tussen regio’s in de ervaring met variabele
voertuigbezetting. In sommige regio’s hebben veel brandweerlieden ervaring met variabele
voertuigbezetting, in andere regio’s ligt dit percentage lager. Landelijk gezien heeft % van
de brandweerlieden ervaring met variabele voertuigbezetting.

Tabel : Waardering voor variabele voertuigbezetting bij kleinere incidenten dan ‘brand in
woning’ ( ) (gemiddeld rapportcijfer) en ervaring met variabele voertuigbezetting ( ) (%
respondenten dat ervaring heeft) ( N = .
voor beide vragen)
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Variabele voertuigbezetting bij een maatgevend incident
Naast het inzetten van variabele voertuigbezetting bij kleine incidenten, kan variabele
voertuigbezetting ook bij maatgevende incidenten worden ingezet. In de vragenlijst konden
respondenten per voertuigsamenstelling aangeven in hoeverre zij deze samenstelling
acceptabel vinden bij een maatgevend incident (
t/m ). Grafiek geeft de uitkomsten
weer.
Grafiek : Welke voertuigsamenstelling is acceptabel bij het maatgevend incident ‘brand in
woning’? (% acceptabel) ( N = .
)
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Nagenoeg alle respondenten ( %) vinden een uitruk met een tankautospuit met een
slagkracht van zes personen een acceptabele uitruksamenstelling. Combinaties van
voertuigen worden minder hoog gewaardeerd. De combinatie van een tankautospuit met een
slagkracht van vier personen en het snelle interventie voertuig met twee personen wordt het
minst hoog gewaardeerd: een ruime minderheid van de respondenten ( %) vindt dit een
acceptabele uitruksamenstelling bij een maatgevend incident.
Een kleine meerderheid van de respondenten ( %) vindt dat bij een melding ‘brand’ altijd
standaard uitgerukt moet worden met een volledig bemande TS omdat zij het anders niet
verantwoord vinden ( ).
Waardering inzet variabele voertuigbezetting (<TS ) bij verschillende situaties
In de vragenlijst hebben respondenten kunnen aangeven bij welke situaties er met een
kleinere bezetting dan een TS gewerkt kan worden. Tabel geeft per situatie het
percentage respondenten weer dat het acceptabel vindt dat er in die situatie gewerkt wordt
met een kleinere bezetting dan TS . Het verschil in mening tussen brandweerlieden die
ervaring hebben met variabele voertuigbezetting en brandweerlieden zonder ervaring met
variabele voertuigbezetting is in de laatste twee kolommen weergegeven.

Tabel

: Bij welke meldingen kan gewerkt worden met een bezetting < TS ? (% ‘ja’)
Nederla
nd
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R
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)

)
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Brand in een bedrijfsgebouw/loods (

)
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Respondenten die ervaring hebben met variabele voertuigbezetting zien de
toepassingsmogelijkheden ruimer dan de respondenten zonder ervaring. Nagenoeg niemand
( %) geeft aan dat bij een brand in een woning een kleinere bezetting mogelijk is, immers dit
is in de huidige situatie ook niet toegestaan.
Variabele voertuigbezetting en bezettingsproblematiek
Variabele voertuigbezetting raakt ook aan de bezettingsproblematiek op posten en kazernes.
Respondenten konden middels twee vragen hun mening over de verhouding tussen variabele
voertuigbezetting en bezettingsproblematiek geven. Het construct ‘waardering voor
variabele voertuigbezetting bij bezettingsproblematiek’ bestaat uit de volgende twee vragen:
- Variabele voertuigbezetting is mogelijk bij bezettingsproblemen, op voorwaarde dat
(vervolg)opschaling is geregeld, zodat de veiligheid is geborgd. (161)
- Variabele voertuigbezetting biedt een uitkomst als er sprake is van onderbezetting
aangezien we dan toch vlot kunnen uitrukken. (162)
Het rapportcijfer in tabel laat zien in hoeverre respondenten variabele voertuigbezetting
als uitkomst zien voor het garanderen van een snelle uitruk in het geval van
bezettingsproblematiek.

Tabel : Waardering variabele voertuigbezetting bij bezettingsproblematiek
(construct o.b.v. vragen
en
; = laag, = hoog)

Waardering voor variabele voertuigbezetting
bij bezettingsproblematiek
N= .
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Opvallend is dat beroeps de variabele voertuigbezetting als oplossing bij
bezettingsproblematiek laag scoren, met gemiddeld een , . Respondenten met een
aanstelling als vrijwilliger of combi-aanstelling scoren hoger. Ook is uit de tabel een verschil
in waardering tussen functies af te lezen. Officieren waarderen variabele voertuigbezetting als
oplossing voor bezettingsproblematiek positiever ( , ), dan vrijwilligers ( , ) en
bevelvoerders ( , ).
In de vragenlijst is de volgende stelling opgenomen: ‘De variabele voertuigbezetting helpt om
onze beschikbare capaciteit beter in te zetten: bij veel meldingen is het niet nodig om met
man uit te rukken.’ ( ) Een ruime minderheid van de respondenten is het hiermee eens
( %). Van de respondenten die ervaring hebben met variabele voertuigbezetting, vindt %
dat variabele voertuigbezetting helpt om capaciteit beter in te zetten. Van de respondenten
die geen ervaring hebben met variabele voertuigbezetting vindt een ruime minderheid ( %)
dat variabele voertuigbezetting helpt om capaciteit beter in te zetten.
Een stelling die hierop aansluit is: ‘De variabele voertuigbezetting helpt de vrijwillige
brandweer om snel ter plaatse te komen, omdat niet altijd hoeft te worden gewacht tot alle
collega’s op de post zijn gearriveerd.’ ( ) De helft van de respondenten is het hiermee eens
( %). Ook hier is verschil te zien in brandweerlieden die ervaring hebben met variabele
voertuigbezetting en brandweerlieden die geen ervaring met variabele voertuigbezetting
hebben. % van de brandweerlieden met ervaring is het met de stelling eens, tegenover %
van de brandweerlieden zonder ervaring.
Of het werken met variabele voertuigbezetting bij de beroepsbrandweer voordeel oplevert, is
gemeten middels de volgende stelling: ‘Bij de beroepsbrandweer levert het werken met
variabele voertuigbezetting niet echt voordeel op: de collega’s zijn toch al in dienst op de
kazerne. Bij een melding kunnen ze dan net zo goed met volledige bemanning uitrukken.’
( ) Een ruime meerderheid van de respondenten is het hiermee eens ( %). Van de
brandweerlieden met ervaring met variabele voertuigbezetting is % het met de stelling
eens, tegenover % van de brandweerlieden zonder ervaring met variabele
voertuigbezetting.
Variabele voertuigbezetting en veilig werken
In het kader van veilig werken (hoofdstuk ) is gevraagd in hoeverre brandweerlieden vinden
dat variabele voertuigbezetting en veilig werken kunnen samengaan. % van de
respondenten vindt dat variabele voertuigbezetting en veilig werken kunnen samengaan,
terwijl % vindt dat dit niet het geval is (
). Op de stelling ‘De variabele voertuigbezetting
kan leiden tot onveilige situaties, doordat de brandweer niet met de juiste bezetting ter
plaatse komt’ ( ) antwoordt twee derde ( %) van de respondenten positief, waarbij er een
verschil te zien is tussen brandweerlieden met en zonder ervaring met variabele
voertuigbezetting; % van de brandweerlieden met ervaring antwoordt positief, tegenover
% van de brandweerlieden zonder ervaring met variabele voertuigbezetting.

Dit hoofdstuk behandelt vragen met betrekking tot de opkomsttijden. De ‘opkomsttijd’ is de
tijd tussen de melding van een incident bij de meldkamer tot en met het moment dat de
brandweer ter plaatse is. De brandweer heeft in elke regio de wettelijke tijdsnorm uitgewerkt
in een dekkingsplan. Daarin zijn de opkomsttijden verfijnd naar lokale omstandigheden.
In werksessies met repressieve brandweerlieden is een aantal knelpunten rondom het halen
van opkomsttijden besproken. De deelnemers aan de sessies gaven aan dat door het sluiten
van kazernes en posten en het werken met een vrijwillige invulling van de brandweer de
opkomsttijden wel eens onder druk komen te staan.
Algemeen oordeel over opkomsttijden
Tabel toont de resultaten van een aantal algemene stellingen over opkomsttijden.
Tabel

: Beleving opkomsttijden (% (helemaal) mee eens, m.u.v. vraag
Nederland

Hoe realistisch vindt u de opkomsttijden
die gelden voor uw kazerne of post? ( )
(% realistisch/een beetje realistisch)
N= .

De opkomsttijden zijn voor de vrijwillige
brandweer minder makkelijk te halen dan
voor de beroepsbrandweer. ( )
N= .

Beroeps

Vrijwilligers

Beide

)
Manschap

Bevelvoerder

Officier

R

ns

Het is logisch dat er binnen de regio
verschillen bestaan in opkomsttijden: het
ene gebied is het andere niet. ( )
N= .

Met de juiste bezetting ter plaatse komen
is belangrijker dan de snelheid waarmee
we ter plaatse komen. ( )
N= .

ns

Uit tabel is te lezen dat een nagenoeg alle manschappen ( %) en een ruime meerderheid
van de bevelvoerders ( %) de opkomsttijden die gelden voor hun kazerne of post (een
beetje) realistisch. % van de officieren is het met hen eens. Uit een nadere analyse blijkt dat
% van de respondenten de opkomsttijden ‘onrealistisch’ of een ‘beetje onrealistisch’ vindt.

In de focusgroepen voorafgaand aan de vragenlijst werd genoemd dat de opkomsttijden voor
de vrijwillige brandweer minder makkelijk te halen zijn dan voor beroepsbrandweerlieden.
Respondenten bevestigen dit beeld in de vragenlijst: meer dan driekwart van de
respondenten ( %) vindt dat de opkomsttijden voor de vrijwillige brandweer minder
makkelijk te halen zijn dan voor de beroepsbrandweer. Verschillen in opkomsttijden in de
regio zijn logisch volgens driekwart van de respondenten ( %), omdat het ene gebied het
andere niet is.
Knelpunten bij het halen van opkomsttijden
Dat de opkomsttijden door een meerderheid als realistisch worden beschouwd, laat onverlet
dat brandweerlieden knelpunten kunnen ervaren die het lastig maken op binnen de gestelde
opkomsttijden ter plaatse te komen.
Aan de respondenten is een vijftal mogelijke knelpunten voorgelegd:
- Onderbezetting op vrijwillige kazernes (174)
- Onvoldoende brandweerlieden beschikbaar in de functie van bevelvoerder (175)
- Onvoldoende brandweerlieden beschikbaar in de functie van chauffeur (176)
- De locatie van kazernes en posten (177) en
- De wijze waarop het dekkingsplan is uitgewerkt (178).
Tabel toont de resultaten van deze vragen, uitgesplitst naar regio. Uit de tabel is af te lezen
dat in de meeste regio’s onderbezetting op vrijwillige kazernes en de uitwerking van het
dekkingsplan grotere knelpunten zijn dan de locatie van de kazerne/post en de
beschikbaarheid van bevelvoerders en chauffeurs. De regio’s verschillen op alle vijf punten
(zeer) sterk.
Opkomsttijden en kazernevolgorde
Middels de kazerne-volgordetabel (KVT) wordt bepaald vanuit welke post wordt meegereden
op de melding, wanneer het eerste of tweede uitrukvoertuig niet beschikbaar is. Bij
opschaling wordt aan de hand van de KVT bepaald welke tankautospuit in de omgeving
wordt gealarmeerd. In de vragenlijst is een stelling opgenomen over kazernevolgorde: ‘ik vind
het een goede zaak dat een andere kazerne een melding kan overnemen, als dat nodig is om
snel en adequaat hulp te kunnen bieden’ ( ). Nagenoeg alle respondenten ( %) zijn het
hiermee eens.

Tabel

: Knelpunten opkomsttijden (% ‘Ja, dit speelt op mijn post’)
Onderbezetting
op vrijwillige
kazernes
( )
N= .

Onvoldoende
bevelvoerders

Onvoldoende
chauffeurs

( )
N= .

De locatie van
kazernes en
posten
( )
N= .

( )
N= .

De uitwerking van
het dekkingsplan
( )
N= .

Amsterdam-Amstelland
Brabant-Noord
Brabant-Zuidoost
Drenthe
Flevoland
Fryslân
Gelderland Midden
Gelderland-Zuid
Gooi en Vechtstreek
Groningen
Haaglanden
Hollands Midden
IJsselland
Kennemerland
Limburg-Noord
Midden- en West-Brabant
Noord- en Oost-Gelderland
Noord-Holland-Noord
Rotterdam-Rijnmond
Twente
Utrecht
Zaanstreek-Waterland
Zeeland
Zuid-Holland-Zuid
Zuid-Limburg
Nederland

R

R

R

R

R

Opkomsttijden en vrijwillige posten
Zoals hierboven beschreven is de opkomsttijd de tijd tussen de melding van een incident bij
de meldkamer tot en met het moment dat de brandweer ter plaatse is. Vergeleken met
beroepskazernes speelt op vrijwillige posten een extra factor die de opkomsttijd bepaalt: de
tijd die vrijwilligers nodig hebben om naar de post te komen. Daardoor ligt de reactiesnelheid
van vrijwillige posten lager dan die van beroepskazernes. Tabel laat de scores op de
stellingen zien.
Tabel

: Opkomsttijden en vrijwillige posten (%(helemaal) mee eens)
Nederland

Ik vind het geen probleem dat de
reactiesnelheid van vrijwillige posten iets lager
ligt dan die van beroepskazernes, als er maar
voldoende vrijwillige posten zijn om de regio
goed te bedienen. ( )
N= .

Beroeps

Vrijwilliger

Beide

Manschap

Bevelvoerder

Officier

R

Nieuwbouw van vrijwillige brandweerposten
buiten de bebouwde kom maakt het lastiger
voor vrijwilligers om op tijd te komen en
daarmee de opkomsttijd te halen. ( )
N= .

Als een vrijwillige post niet op tijd kan
uitrukken met volledige bezetting vind ik het
redelijk om ook met minder mensen uit te
rukken. ( )
N= .

Als een vrijwillige post niet op tijd kan
uitrukken, moet niet een andere kazerne de
melding overnemen, maar moet de
opkomsttijd worden aangepast. ( )
N= .

R

R

R

Een ruime meerderheid ( %) vindt het geen probleem dat de reactiesnelheid van vrijwillige
posten lager ligt dan die van beroepskazernes, als er maar voldoende vrijwillige posten zijn
om de regio goed te bedienen. Ook is een ruime meerderheid van de respondenten ( %) het
eens met de stelling dat nieuwbouw van vrijwillige posten buiten de bebouwde kom het
lastiger maakt voor vrijwilligers om op tijd te komen en daarmee de opkomsttijd te halen. Een
grote minderheid van de respondenten ( %) vindt het redelijk dat als een vrijwillige post
niet op tijd kan uitrukken met een volledige bezetting, er met minder mensen uitgerukt
wordt. Ten slotte vindt nagenoeg niemand ( %) dat wanneer een vrijwillige post niet op tijd
kan uitrukken, de opkomsttijd moet worden aangepast.
Een uitsplitsing naar aanstelling laat bij stelling
zien dat een kleine meerderheid van de
beroeps ( %) het met deze stelling eens is, tegenover % van de vrijwilligers en % van de
respondenten met een combi-aanstelling. Ook bij stelling
is een kleine meerderheid van
de beroeps het eens met de stelling ( %), tegenover een ruime meerderheid van de
respondenten met een combi aanstelling ( %) of aanstelling als vrijwilliger ( %). Bij stelling
is het opvallend dat % van de respondenten met een beroepsaanstelling het eens is
met de stelling, tegenover % van de respondenten met een vrijwillige aanstelling en %
van de respondenten met een combi-aanstelling. Ten slotte onderschrijft % van de
vrijwilligers de stelling dat de opkomsttijden moeten worden aangepast als een vrijwillige

post niet op tijd kan uitrukken. % van de respondenten met een combi-aanstelling en
van de beroeps is het met deze groep eens.

%

Opkomsttijden in een bestuurlijke context
De gegevens over opkomsttijden worden niet alleen gebruikt voor interne doeleinden, maar
worden ook gebruikt in een bestuurlijke context. Zo worden afspraken gemaakt over
opkomsttijden. In onderstaande tabel zijn stellingen opgenomen over het gebruik van de
opkomsttijden als prestatie-indicator.
Tabel

: Opkomsttijden als prestatie-indicator (% (helemaal) mee eens)
Nederland

De burger heeft er recht op dat de brandweer er zo snel mogelijk is: het is daarom van
belang te werken met harde afspraken over de opkomsttijden. ( )
N= .

Bij de opkomsttijden wordt alleen maar naar het eerste voertuig gekeken dat ter plaatse
komt. Ik vind dat dat een vertekend beeld van de werkelijkheid geeft. ( )
N= .

Opkomsttijden zijn vooral van belang voor brandweermanagers en politieke
bestuurders. ( )
N= .

Opkomsttijden geven zinvolle informatie over de prestaties en de kwaliteit van het
brandweerwerk. ( )
N= .

Een ruime meerderheid ( %) vindt dat de burger er recht op heeft dat de brandweer zo snel
mogelijk ter plekke is en dat het daarom belangrijk is om te werken met harde afspraken over
opkomsttijden. De helft van de respondenten ( %) vindt dat de opkomsttijd een vertekend
beeld van de werkelijkheid geeft, omdat alleen gekeken wordt naar de opkomsttijd van het
eerste voertuig dat ter plaatse komt.
Met de stelling ‘opkomsttijden zijn vooral van belang voor brandweermanagers en politieke
bestuurders’ is % het eens. Een ruime minderheid van de respondenten ( %) vindt dat
opkomsttijden zinvolle informatie over de prestaties en kwaliteit van het brandweerwerk
geven.
Werken met opkomsttijden
Ook de mate van betrouwbaarheid van de registratie, mogelijkheid tot gemotiveerd afwijken
en inspraak in het opstellen van het dekkingsplan zijn belangrijke aspecten van
opkomsttijden. Hierover is in tabel een drietal stellingen opgenomen.
De registratie van opkomsttijden wordt door een grote minderheid van de respondenten
( %) als zorgvuldig en betrouwbaar beoordeeld. Minder dan één derde vindt dat de
brandweer in hun regio zorgvuldig gebruik maakt van de wettelijke mogelijkheid tot
‘gemotiveerd af te wijken’ van de opkomsttijden. Bij deze stelling heeft een grote groep
respondenten ‘geen mening’ geantwoord. Minder dan één vijfde van de respondenten vindt
dat er goed geluisterd is naar de werkvloer bij het opstellen van het dekkingsplan.

Tabel

: Beleving opkomsttijden (% (helemaal) mee eens)
Nederland

Beroeps

Vrijwilliger

Beide

Ik vind dat de brandweer in mijn regio de
opkomsttijden zorgvuldig en betrouwbaar
registreert. ( )
N= .

Manschap

Bevelvoerder

Officier

R

Ik vind dat de brandweer in mijn regio
zorgvuldig gebruik maakt van de wettelijke
mogelijkheid om ‘gemotiveerd af te wijken’
van de opkomsttijden. ( )

R

N= .

R

Ik vind dat er goed wordt geluisterd naar de
werkvloer bij het opstellen van het
dekkingsplan in mijn regio. ( )
N= .

R

Bij een uitsplitsing naar aanstelling valt op dat % van de beroeps vindt dat de brandweer in
hun regio zorgvuldig gebruik maakt van de wettelijke mogelijkheid om ‘gemotiveerd af te
wijken’ van de opkomsttijden. % van de respondenten met een combi-aanstelling en %
van de vrijwilligers is het met deze groep eens.
In het oog springt ook dat officieren positiever oordelen op de drie stellingen dan
manschappen en bevelvoerders. Opvallend is dat % van de officieren vindt dat er goed
geluisterd is naar de werkvloer, tegenover % van de manschappen en % van de
bevelvoerders.
Opkomsttijden en brandveilig leven
Wanneer afgeweken wordt van de gangbare opkomsttijden, moet de brandveiligheid op
andere manieren geborgd worden. Dat kan door andere voorzieningen die het niveau van de
brandveiligheid op peil houden, zoals door het intensiveren van het gebruik van rookmelders.
Over de relatie tussen opkomsttijden en brandveilig leven is een aantal stellingen in de
vragenlijst opgenomen. Tabel laat de uitkomsten op deze stellingen zien.
Tabel

: Beleving opkomsttijden en brandveilig leven (% (helemaal) mee eens)
Nederland

Ik vind het een gevaarlijke ontwikkeling als
door preventieve maatregelen, zoals de
aanwezigheid van rookmelders, opkomsttijden
ruimer genomen worden. ( )
N= .

De brandweer moet meer aandacht hebben
voor manieren om brand te voorkomen of snel
te ontdekken (o.a. brandmelders). ( )
N= .

Ik vind dat we meer aandacht moeten hebben
voor de meldtijd (de tijd tussen het ontdekken
van de brand en de melding bij de
meldkamer), aangezien de meldtijd veel
belangrijker is dan de opkomsttijd. ( )
N= .

Beroeps

R

ns

Vrijwilliger

Beide

Manschap

R

Bevelvoerder

Officier

Een ruime meerderheid van de respondenten ( %) vindt het een gevaarlijke ontwikkeling als
door preventieve maatregelen de opkomsttijden ruimer genomen worden. Rond de helft van
de respondenten ( %) vindt dat de brandweer meer aandacht moet hebben voor manieren
om brand te voorkomen of snel te ontdekken. Ook vindt een ruime minderheid ( %) dat er
meer aandacht moet zijn voor de meldtijd, aangezien de meldtijd veel belangrijker is dan de
opkomsttijd.
Een ruime meerderheid van bevelvoerders en manschappen geeft aan dat het een gevaarlijke
ontwikkeling is dat door preventieve maatregelen de opkomsttijden ruimer genomen
worden. Een ruime minderheid ( %) van de officieren is het met hen eens.

In de vragenlijst voor het belevingsonderzoek is een reeks vragen opgenomen die betrekking
hebben op arbeidsomstandigheden en op veilig en gezond werken. De vragen met betrekking
tot veilig werken komen in het volgende hoofdstuk aan bod. In dit hoofdstuk worden de
resultaten van de vragen die betrekking hebben op werkdruk, werktijden en roostering en
naleving van de arbeidstijdenwet aan de orde gesteld.
Werkdruk
Respondenten is eerst gevraagd naar hun beleving van de werkdruk in hun werk voor de
brandweer. Een viertal vragen heeft betrekking op verschillende aspecten van werkdruk. Bij
een nadere analyse is gebleken dat deze vier vragen niet te combineren zijn tot één construct.
Daarom worden hieronder de resultaten voor de afzonderlijke vragen gerapporteerd (tabel
).
Tabel

: Beleving werkdruk (% (helemaal) mee eens)
Nederland

Beroeps

Ik kan mijn werk goed combineren met mijn
privéleven. ( )
N= .

N= .

N= .

Als ik na mijn werk thuis kom, duurt het lang
voor ik mijn werk heb losgelaten. (
)
N= .

Beide

Manschap

Bevelvoerder

Officier

ns

Op mijn kazerne/post is de personele bezetting
op orde. ( )
Ik heb meer werk te doen dan ik aankan. (

Vrijwilliger

)

ns

R

R

R

R

Uit de tabel blijkt dat een ruime meerderheid van de respondenten ervaart dat het
brandweerwerk goed te combineren is met het privéleven ( ).
Bij de uitsplitsing naar aanstelling valt op dat beroeps en medewerkers met een combiaanstelling vaker dan vrijwilligers aangeven meer werk te doen te hebben dan zij aankunnen
en dat het lang duurt voordat zij hun werk kunnen loslaten (vraag
en
).
Opvallend is dat er geen verband is tussen functie en de stellingen
en
. Daarnaast valt
bij de uitsplitsing naar functie op dat officieren een hogere werkdruk rapporteren dan
manschappen en bevelvoerders: % van de officieren geeft aan meer werk te doen te
hebben dan ze aan kunnen, vergeleken met % van de bevelvoerders en % van de

manschappen. Ook op de stelling ‘als ik na mijn werk thuis kom, duurt het lang voordat ik
mijn werk heb losgelaten’ rapporteren officieren een hogere score. Deze bevindingen liggen
in lijn met de uitkomst die in hoofdstuk is gepresenteerd m.b.t. de ervaren regelruimte. Een
ruime minderheid van de officieren herkent zich in de daar gerapporteerde stelling soms
‘teveel ballen in de lucht te moeten houden’ vergeleken met % van de bevelvoerders en %
van de manschappen.
Bij een uitsplitsing naar regio blijkt vooral voor de stelling ‘op mijn post/kazerne is de
personele bezetting op orde’ divers te worden beantwoord. Grafiek toont de resultaten voor
deze stelling naar regio.
Grafiek : Beleving bezetting op orde (

) (% (helemaal) mee eens).

Amsterdam-Amstelland

48%

Brabant-Noord

56%

Brabant-Zuidoost

62%

Drenthe

63%

Flevoland

46%

Fryslân

77%

Gelderland Midden

44%

Gelderland-Zuid
Gooi en Vechtstreek

49%
38%

Groningen

74%

Haaglanden

66%

Hollands Midden

46%

IJsselland
Kennemerland

56%
37%

Limburg-Noord

40%

Midden- en West-Brabant

55%

NEDERLAND

50%

Noord- en Oost-Gelderland

43%

Noord-Holland-Noord
Rotterdam-Rijnmond

46%
36%

Twente

45%

Utrecht

50%

Zaanstreek-Waterland

46%

Zeeland

46%

Zuid-Holland-Zuid
Zuid-Limburg

60%
35%

Sterkte van het verband: R (relatief minder sterk verband).

Uit de grafiek blijkt dat de spreiding in de beleving van de bezettingsproblematiek varieert. In
de brandweerregio Fryslân herkennen de meeste respondenten zich in de stelling dat de
bezetting op hun post of kazerne op orde is ( %), terwijl in Zuid-Limburg de laagste score
( %) wordt gerapporteerd. Ook uit een analyse van de open vragen aan het begin van de
vragenlijst (zie hoofdstuk : Algemeen beeld) laten respondenten hun zorgen over druk op de
personele bezetting doorklinken.
Werktijden en roostering
Uit werkdrukonderzoek is bekend dat de mogelijkheid voor werknemers om zelf invloed uit te
kunnen oefenen op wanneer en hoe zij hun werk doen mede bepalend is voor de mate waarin
zij werkstress ervaren. Anders geformuleerd: hoge taakeisen in termen van hoeveelheid of
complexiteit van het werk hoeven niet te leiden tot stress, mits de medewerker voldoende
regelruimte heeft. Eén van de aspecten van regelruimte is de mate waarin medewerkers zelf
kunnen sturen op het moment waarop zij werken. Om die reden is in de vragenlijst een aantal

vragen opgenomen die betrekking hebben op roostering. Tabel
deze vragen.
Tabel

toont de resultaten voor

: Beleving roostering, naar aanstelling en functie (% (helemaal) mee eens)
Nederland

Beroeps

Vrijwilliger

Beide

Manschap

Bevelvoerder

Officier

Het is altijd mogelijk te schuiven in het rooster.
(
)
N= .

R

Bij het roosteren houdt de brandweer rekening
met mijn wensen. (
)
N= .

R

Ik moet regelmatig een extra dienst draaien
om ‘gaten’ in het rooster op te vangen. (
)
N= .

De eerste twee vragen in de tabel hebben betrekking op de ervaren flexibiliteit in de roosters.
Uit de antwoorden blijkt dat ongeveer de helft van de respondenten voldoende flexibiliteit
ervaart. Een kleine meerderheid ( %) is het (helemaal) eens met de stelling dat er altijd wel
te schuiven valt in het rooster, terwijl rond de helft ( %) vindt dat bij het roosteren rekening
wordt gehouden met de wensen van medewerkers.
Bij een uitsplitsing naar aanstelling blijkt het vooral de groep vrijwilligers te zijn die aangeeft
dat het altijd mogelijk is om te schuiven in het rooster. Bij een uitsplitsing naar functie is
opvallend dat % van de officieren vindt dat de brandweer rekening houdt met hun wensen
wat betreft roostering, tegenover % van de bevelvoerders en manschappen.
De derde stelling in bovenstaande tabel heeft betrekking op de noodzaak om extra diensten
te moeten draaien om gaten in het rooster op te vangen (
). De resultaten van deze stelling
illustreren de eerder in dit hoofdstuk geconstateerde druk op de personele bezetting: %
van de respondenten is het (helemaal) eens met de stelling. Een nadere analyse van de
resultaten voor deze vraag waarbij een uitsplitsing naar regio is uitgevoerd, laat zien dat er de
ervaren druk op de bezetting (vraag
) correleert met de resultaten voor de stelling die
betrekking heeft op de noodzaak een extra dienst te draaien. De correlatiecoëfficiënt (R)
tussen beide vragen bedraagt - , : een groter ervaren druk op de bezetting gaat gepaard
met regelmatiger extra diensten moeten draaien.
Naleving arbeidstijdenwetging
Tenslotte is aan respondenten een tweetal vragen voorgelegd met betrekking tot de
Arbeidstijdenwet. Tabel toont de resultaten van deze vragen.
Tabel

: Beleving Arbeidstijdenwet (% (helemaal) mee eens)
Nederland

Ik vind het brandweerwerk goed uit te voeren
volgens de regels van de Arbeidstijdenwet.
( )
N= .

Beroeps

Vrijwilliger

Beide

Manschap

R

R

R

R

Ik neem de verplichte rustdagen/-uren zoals
voorgeschreven door de Arbeidstijdenwet
altijd in acht. (
)
N= .

Bevelvoerder

Officier

Uit de tabel blijkt dat respondenten volledige naleving van de regels uit de Arbeidstijdenswet
niet altijd als gemakkelijk ervaren. Een kleine meerderheid ( %) is het (helemaal) eens met
de stelling dat het brandweerwerk zich goed laat verenigen met dit wettelijk kader. Een derde
van de respondenten ( %) geeft aan de verplichte rusttijden altijd in acht te nemen.
In de uitsplitsing naar aanstelling valt op dat vergeleken met beroeps en vrijwilligers,
medewerkers met een combi-aanstelling het minder eens zijn met de stelling dat het
brandweerwerk goed uit te voeren is binnen de regels van de Arbeidstijdenwet. Verder valt op
dat beroeps ( %) vaker dan vrijwilligers ( %) en respondenten met een combi-aanstelling
( %) aangeven de verplichte rustdagen/-uren in acht te nemen.
In de uitsplitsing naar functie valt het op dat een kleine meerderheid van de manschappen
( %) vindt dat het brandweerwerk goed uit te voeren is binnen de kaders van de
Arbeidstijdenwet. % van de bevelvoerders en % van de officieren deelt deze mening. Ook
valt op dat manschappen ( %) en officieren ( %) vaker dan bevelvoerders ( %) aangeven
de verplichte rustdagen/-uren in acht te nemen.

Dit hoofdstuk behandelt de vragen met betrekking tot veilig en gezond werken.
Achtereenvolgens komen vragen aan bod over de aandacht voor fysieke en mentale
gezondheid, over schoon werken en over het periodiek preventief medisch onderzoek
(PPMO). Vragen met betrekking tot de veiligheidscultuur binnen de brandweerorganisatie
(draagt de organisatiecultuur bij aan veilig werken) zijn behandeld in hoofdstuk
Organisatiecultuur.
Aandacht voor fysieke en mentale gezondheid
Respondenten oordelen in meerderheid positief over de inspanningen van de brandweer om
repressieve brandweerlieden veilig te laten werken. % van de respondenten is het
(helemaal) eens met de stelling dat de brandweer er alles aan doet om hen veilig hun werk te
laten doen ( ). % van de respondenten is het (helemaal) eens met de stelling dat de
brandweer de goede uitrusting en het juiste materieel biedt om veilig te kunnen werken ( ).
Door middel van een rapportcijfer hebben respondenten hun waardering uitgedrukt voor:
- de aandacht voor de fysieke gezondheid van brandweermensen (213)
- de aandacht voor de mentale gezondheid van brandweermensen (214)
- de aandacht voor post-traumatische stress (PTSS) (215)
- de aandacht voor agressie en geweld tegen hulpverleners (216) en
- steun en hulp voor brandweermensen als zij een incident hebben meegemaakt (nazorg)
(217).
Tabel 52 toont de resultaten voor deze vragen, uitgesplitst naar verschillende
respondentkenmerken.
Tabel

: Aandacht voor fysieke en mentale gezondheid (rapportcijfer)

Beleving aandacht voor…

Nederland
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Vrijwilliger
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N= .
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… mentale gezondheid (
N= .

… PTSS (
N= .

)

)

Een uitsplitsing naar aanstelling, functie of aantal dienstjaren laat geen sterke verschillen zien
met betrekking tot aandacht voor fysieke en mentale gezondheid. Uit de tabel blijkt dat
respondenten de hoogste waardering geven aan de steun en hulp voor brandweerlieden na
een incident ( ). De laagste rapportcijfers worden gegeven voor de vragen die betrekking
hebben op de aandacht voor mentale gezondheid (vragen
en
).
Middels een vijftal stellingen is vervolgens onderzocht in hoeverre respondenten vinden dat
de brandweer als werkgever goed zorg draagt voor haar repressieve werknemers.
Brandweerwerk is een hoog-risicoberoep: daar past een zorgzame werkgever bij. De
resultaten van de drie stellingen die in dit verband zijn gesteld, volgen in tabel .
Tabel

: Stelling zorg werkgever (% (helemaal) mee eens)

Beleving aandacht voor…

Nederland

Beroeps

Bij een ongeval op het werk zorgt
de brandweer goed voor je. ( )
N= .

Aansprakelijkheid en rechtsbijstand zijn voor mij door de
brandweer goed geregeld. (
)
N= .

R

Vrijwilliger

Beide

Manschap

Bevelvoerder

Officier

<
jaar

R

R

R

R

≥
jaar

De brandweer biedt de goede
uitrusting en het juiste materieel
om veilig te kunnen werken. ( )
N= .

ns

ns

Ik weet dat ik goed verzekerd ben
voor de risico’s die het
brandweerwerk met zich
meebrengt. ( )
N= .

Ik vind dat de brandweer er alles
aan doet om mij veilig mijn werk
te laten doen. ( )
N= .

R

Uit de tabel blijkt dat respondenten positief oordelen over de zorg van de werkgever. Relatief
veel respondenten hebben op de vragen die betrekking hebben op de nazorg,
aansprakelijkheid, rechtsbijstand en verzekering ( ,
en
) ‘geen mening’ ingevuld.
Een uitsplitsing naar aanstelling laat zien dat beroepsbrandweerlieden op de stelling over
aansprakelijkheid en rechtsbijstand een hogere waardering uiten dan vrijwilligers of
brandweerlieden met een combi-aanstelling.
Bij de stellingen of de brandweer goed voor je zorgt bij een ongeval op werk en de stelling of
aansprakelijkheid en rechtsbijstand goed geregeld zijn, geven officieren ( %) de hoogste
beoordeling, gevolgd door manschappen ( % en %). De bevelvoerders scoort het laagst
( % en %).
Wat verder in het oog springt bij deze twee stellingen is de hogere waardering van
werknemers die nog maar kort in dienst zijn bij de brandweer, vergeleken met die van
medewerkers die vijf jaar of langer bij de brandweer werken. Ook vinden respondenten die
korter bij de brandweer werken dat de brandweer er alles aan doet om hen veilig hun werk te

laten doen ( %). Een ruime meerderheid van de respondenten (
dienst is, deelt deze mening.

%) die vijf jaar of langer in

Schoon werken
Een tweede aspect dat in het kader van dit hoofdstuk wordt uitgelicht betreft de aandacht
voor schoon werken. Op basis van de gesprekken tijdens de focusgroepen zijn twee stellingen
geformuleerd die raken aan twee overwegingen ten aanzien van schoon werken. De eerste
stelling heeft betrekking op het belang van schoon werken om beroepsziekten te voorkomen.
Deze overweging is door respondenten ook regelmatig als een voorbeeld van een positieve
ontwikkeling in de brandweerorganisatie genoemd bij de open vragen aan het begin van de
vragenlijst (zie ook de uitwerking in hoofdstuk : Algemeen beeld). De tweede overweging
grijpt aan op kritiek op de wijze waarop het uitgangspunt van schoon werken uitwerking
krijgt. De regels voor schoon werken worden door repressieve brandweermensen wel als te
rigide en niet goed uitvoerbaar beschouwd. Deze kritiek klinkt ook door bij de open vragen,
waar een deel van de respondenten schoon werken juist als een voorbeeld van een negatieve
ontwikkeling in de brandweerorganisatie heeft omschreven. Tabel toont de resultaten van
de stellingen die op beide overwegingen zijn gebaseerd.
Tabel

: Beleving schoon werken (% (helemaal) mee eens)
Nederland

Beroeps

Vrijwilliger

Beide

Manschap

Bevelvoerder

Officier

<
jaar

≥
jaar

Ik vind schoon werken van belang
om (beroeps)ziekten te
voorkomen. (
)
N= .

ns

De regels voor schoon werken zijn
zo streng dat ze in de praktijk niet
goed na te leven zijn. ( )
N= .

R

R

Uit de tabel blijkt dat een grote meerderheid ( %) zich herkent in de stelling die betrekking
heeft op het belang van schoon werken om beroepsziekten te voorkomen (
). Rond de helft
van de respondenten ( %) kan zich vinden in de stelling dat de regels rond schoon werken
zo streng zijn dat ze in de praktijk niet goed na te leven zijn ( ).
Daarbij valt op dat de helft van de vrijwilligers de regels voor schoon werken zo streng vindt
dat de regels in de praktijk niet goed na te leven zijn, tegenover een grote minderheid ( %)
van de respondenten met een combi-aanstelling en een ruime minderheid ( %) van de
beroeps.
Naar functie is op te merken dat officieren ( %) ten opzichte van manschappen (
bevelvoerders ( %) in mindere mate deze stelling onderschrijven.

%) en

Veilig werken
Het volgende onderwerp heeft betrekking op de beleving van veilig werken binnen de
brandweerorganisatie. Grafiek toont de resultaten van zeven stellingen die op dit
onderwerp betrekking hebben.

Grafiek : Beleving veilig werken (% (helemaal) mee eens)
Ik durf mijn collega’s aan te spreken als ik zie dat zij de regels
om veilig te werken niet volledig naleven. (223) N = 3.317

90%

Veilig werken begint met vakbekwaamheid. (224) N = 3.336

89%

Ik ben voldoende op mijn collega’s ingespeeld om samen veilig
te kunnen werken. (227) N = 3.317

79%

De vele regels om veilig te werken zijn er niet voor niets:
veiligheid gaat voor alles. (222) N = 3.332

66%

Ik zou veiliger kunnen werken als ik vaker realistisch kan
oefenen. (225) N = 3.318
Variabele voertuigbezetting en veilig werken kunnen goed
samen gaan. (228) N = 3.275
De vakbekwaamheid van sommige collega’s vind ik uit oogpunt
van veiligheid niet voldoende. (226) N = 3.297

54%
47%
43%

Uit de grafiek spreekt dat respondenten ook een eigen verantwoordelijkheid voelen om bij te
dragen aan een veilige uitoefening van de brandweertaak. Nagenoeg iedereen ( %) geeft
aan collega’s aan te durven spreken als zij de regels om veilig te werken niet volledig naleven
( ). Bij een nadere analyse naar aantal dienstjaren blijkt dat de respondenten die nog maar
kort bij de brandweer werken lager scoren op deze stelling dan de respondenten die vijf jaar
of langer in dienst zijn ( % vs. % (helemaal) mee eens). De ervaren eigen
verantwoordelijkheid voor veilig werk spreekt ook uit een andere stelling, namelijk die dat
veiligheid begint met vakbekwaamheid. Nagenoeg alle respondenten ( %) zijn het eens of
helemaal eens met deze stelling.
Bij een nadere analyse op voorgaande stellingen naar aanstelling, functie of dienstjaren
blijken genoemde respondentkenmerken geen relevante verschillen te laten zien, met
uitzondering van de volgende aspecten:

-

Een eerst uitzondering vormt de stelling die betrekking heeft op realistisch oefenen (225).
Landelijk antwoordt rond de helft van de respondenten (54%) dat zij veiliger zouden
kunnen werken als zij vaker realistisch zouden kunnen oefenen. Voor de respondenten
die nog maar kort in dienst zijn, ligt dit percentage op 69%, tegenover 52% voor de
respondenten die vijf jaar of langer in dienst is.

-

Ten tweede verschilt de groep respondenten die kort in dienst is (< 5 jaar) van de groep
die vijf jaar of langer in dienst is op de stelling over het aanspreken van collega’s (223).
Van de respondenten die korter dan vijf jaar in dienst zijn is 82% het met de stelling eens,
tegenover 91% van de respondenten die vijf of meer jaar in dienst zijn.

-

Een derde punt dat bij nadere analyse naar respondentkenmerken opvalt is de stelling
met betrekking tot variabele voertuigbezetting (228). 47% van de respondenten oordeelt
dat variabele voertuigbezetting en veilig werken goed kunnen samengaan. Voor de
officieren geldt echter dat nagenoeg alle officieren (80%) zich in de stelling herkennen,
vergeleken met een grote minderheid (43%) van de manschappen en rond de helft van de
bevelvoerders (47%). Ook blijkt bij deze stelling een verschil tussen de scores van
medewerkers die kort in dienst zijn vergeleken met de groep respondenten vijf jaar of
langer in dienst is: 59% van de medewerkers die korter dan vijf jaar bij de brandweer
werkt herkent zich in deze stelling, tegenover 46% van de respondenten die vijf jaar of

langer bij de brandweer werkt. Van de vrijwilligers is 50% het met de stelling eens,
tegenover 41% van de beroeps en 45% van de respondenten met een combi-aanstelling.
Periodiek preventief medisch onderzoek (PPMO)
Het laatste thema in dit hoofdstuk heeft betrekking op het periodiek preventief medisch
onderzoek (PPMO). Van de respondenten geeft een ruime meerderheid ( %) aan in de
afgelopen maanden een PPMO-test te hebben afgelegd ( ). Analyse wijst uit dat de
waardering voor PPMO sterk afhangt van de vraag of respondenten er zelf wel of geen
ervaring mee hebben (tabel ).
Tabel

: Beleving PPMO naar aanstelling en functie (% (helemaal) mee eens)
Nederland

Beroeps

Vrijwilliger

Beide

Manschap

Bevelvoerder

Officier

Test
gedaan

Test
niet
gedaan

Ik vind het PPMO een geschikte
test om na te gaan of ik voldoende fit ben om mijn werk op
de uitruk te kunnen doen. ( )
N= .

ns

R

Ik vind dat het PPMO goed
aansluit op de praktijk. (
)
N= .

R

Ik vind dat in het PPMO
rekening moet worden
gehouden met verschillen
tussen brandweermensen,
zoals man/vrouw, of oud/jong.
(
)
N= .

R

Bij een uitsplitsing naar aanstelling blijken vrijwilligers vaker dan beroeps van mening te zijn
dat bij het PPMO rekening moet worden gehouden met verschillen in geslacht of leeftijd. Een
ruime meerderheid van de respondenten die de test gedaan heeft, is het eens met de stelling
‘ik vind het PPMO een geschikte test om na te gaan of ik voldoende fit ben om mijn werk op
de uitruk te kunnen doen’. De helft van de respondenten die de test niet gedaan heeft, is het
met de stelling eens. Ditzelfde verschil is te zien bij de stelling ‘ik vind dat het PPMO goed
aansluit op de praktijk’: de helft van de respondenten die de test gedaan heeft is het met de
stelling eens, tegenover % van de respondenten die de test niet gedaan heeft.
Het resultaat voor vraag
(de mate waarin respondenten het PPMO een geschikte test
vinden) is in grafiek nader uitgesplitst naar regio.
De grafiek laat zien dat er sprake is van een duidelijke spreiding in de waardering voor het
PPMO voor wat betreft de geschiktheid tussen de verschillende regio’s. Er is sprake van een
minder sterk verband (R) tussen de waardering van de geschiktheid van de PPMO test en
regio’s. In een nadere analyse is onderzocht of de waardering voor de geschiktheid van het
PPMO als test om de fitheid te meten ( ) correleert met de resultaten van de vraag naar de
mate waarbij het PPMO aansluit op de praktijk (
). De correlatiecoëfficiënt tussen beide
stellingen bedraagt , , wat duidt op een hoge correlatie. Dit impliceert dat een hoge score
voor de beleefde geschiktheid van het PPMO samenhangt met de beleefde praktijkrelevantie
van de test.

Grafiek : Waardering geschiktheid PPMO (

) naar regio (% (helemaal) mee eens) N =
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Deze bevinding sluit aan op noties uit het de focusgroepen, waarbij repressieve
brandweerlieden naar voren brachten dat zij de PPMO-test als onvoldoende realistisch
ervaarden, waarbij met name de ‘stairmaster’, een testinstrument waarbij respondenten in
volle bepakking een omgekeerde roltrap moeten beklimmen het moest ontgelden.
Ook voor de stelling dat rekening zou moeten worden gehouden met verschillen tussen
medewerkers bij het afnemen van het PPMO (bijvoorbeeld naar geslacht of leeftijd, zie vraag
) is de correlatie onderzocht. De correlatiecoëfficiënt tussen deze twee stellingen is laag:
, . Dit wil zeggen dat de resultaten van beide stellingen nauwelijks samenhangen. De
implicatie van deze nadere analyse is dat de verschillen in waardering voor het PPMO eerder
gezocht moeten worden in de beleefde praktijkrelevantie dan in het principe dat de test niet
differentieert naar medewerkersgroepen.

In deze bijlage volgt een verantwoording over de opzet, uitvoering en organisatie van het
onderzoek.
Achtereenvolgens wordt ingegaan op:
- de doelstelling van het onderzoek en de projectopdracht
- de organisatie van het onderzoek
- de onderzoeksmethode
- de initiatiefase
- de onderzoeksfase
- de onderzoekspopulatie en respons
- de analyse- en rapportagefase.
Doelstelling en projectopdracht
Deze rapportage in het kader van het belevingsonderzoek brandweerpersoneel maakt deel
uit van een breder onderzoek ‘Brandweerstatistiek en beleving brandweerpersoneel’. Het
dagelijks bestuur van het Veiligheidsberaad heeft de projectopdracht voor dit brede
onderzoek als volgt geformuleerd:

-

Het opzetten en uitvoeren van een onafhankelijk en (wetenschappelijk) valide kwantitatief
en kwalitatief onderzoek onder brandweerpersoneel dat inzichtelijk maakt hoe de
brandweer ervoor staat en presteert (kwantitatief) én hoe de beleving en ervaring is van het
brandweerpersoneel in relatie tot hun werk (kwalitatief).’ De resultaten van dit onderzoek
worden gedragen door Veiligheidsberaad, Brandweer Nederland en vakbonden.

De doelstelling van het onderzoeksproject is daarmee inzicht te krijgen in de landelijke en
regionale functies van de brandweer, inclusief de beleving van het personeel. In de
startnotitie voor het onderzoek zijn de volgende onderliggende doelen geformuleerd:

-

het komen tot eenduidige en onomstreden data/statistiek, gelegitimeerd door bestuur,
management en vakbonden, op basis waarvan zij een mening kunnen vormen over de
brandweer en daarover met elkaar in gesprek kunnen gaan;

-

de opgehaalde data voorzien in de behoefte van de werkgevers om, vanuit hun zorg voor
hun beroeps en vrijwillig personeel te kunnen signaleren hoe het welbevinden (de
beleving) van de mensen in de organisatie is;

-

de opgehaalde data en analyse daarvan voorzien in de informatiebehoefte van de
partijen rondom (het ‘sturing geven’ aan) de brandweerorganisatie en de beleving van de
(eigen) brandweermensen.

Over de resultaten van het onderzoek naar brandweerstatistiek wordt separaat
gerapporteerd. Dit rapport beperkt zich tot de beleving van repressief brandweerpersoneel.
Voor de langere termijn heeft het Veiligheidsberaad de ambitie om te komen tot een
longitudinaal onderzoek om inzicht te krijgen in de effectiviteit van het functioneren van de
brandweerorganisatie op regionaal en landelijk niveau. De opzet van het onderhavige
belevingsonderzoek is geschikt voor dergelijk longitudinaal onderzoek. De resultaten van het
onderzoek worden (geanonimiseerd) overgedragen aan het Instituut voor Fysieke Veiligheid.
Organisatie van het onderzoek
Het belevingsonderzoek brandweerpersoneel is uitgevoerd door Andersson Elffers Felix (AEF)
in opdracht van het Veiligheidsberaad. Voor de aansturing van het onderzoek is een
stuurgroep samengesteld, waarin het Veiligheidsberaad, de Raad van
Brandweercommandanten, vakbonden en vakorganisaties zijn vertegenwoordigd. De
stuurgroep is onder meer verantwoordelijk voor de inhoudelijke afbakening van het
onderzoek (selectie te onderzoeken thema’s) en voor de accordering van de uiteindelijke
vragenlijst. Een begeleidingscommissie heeft toegezien op een methodisch zorgvuldige
uitvoering van het onderzoek. Onderstaand volgt een overzicht van de samenstelling van
stuurgroep, begeleidingscommissie en onderzoeksteam:
Stuurgroep
Veiligheidsberaad
Raad van Brandweercommandanten
FNV
Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers
Instituut voor Fysieke Veiligheid

John Berends (voorzitter)
Stephan Wevers
Bert de Haas
Marcel Dokter
Astrid Steverink (secretaris)

Begeleidingscommissie
Radboud Universiteit
Raad van Brandweercommandanten
CNV Overheid
Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers
Instituut voor Fysieke Veiligheid
WODC Ministerie van VenJ
Instituut voor Fysieke Veiligheid

Bert Felling (voorzitter)
Fred Heerink
Ad Baselier
Ronald Kraan
Ricardo Weewer
Theo van Mullekom
Janice Meerenburgh (secretaris)

Onderzoeksteam
Andersson Elffers Felix
Andersson Elffers Felix
Instituut voor Fysieke Veiligheid

Ivo van Duijneveldt (projectleider)
Marion Herder
Janice Meerenburgh

Onderzoeksmethode
Het belevingsonderzoek brandweerpersoneel is uitgevoerd door middel van een
surveyonderzoek waarbij gebruik is gemaakt van zowel kwalitatieve als kwantitatieve
onderzoeksmethoden. Het kwalitatieve deel van het onderzoek omvat een viertal
focusgroepen met repressieve brandweerlieden. Het kwantitatieve deel van het onderzoek is
uitgevoerd door middel van een vragenlijst die in digitale vorm aan alle repressieve
brandweerlieden in Nederland is aangeboden.
Voor wat betreft de uitvoering van het onderzoek kan onderscheid gemaakt worden naar drie
fasen: een voorbereidende of initiatiefase, een onderzoeksfase en een analyse- en

rapportagefase. Elke fase wordt hieronder nader toegelicht, waarbij ook de uitgevoerde
activiteiten aan de orde komen.
Initiatiefase
Bij aanvang van het onderzoek had de stuurgroep haar informatiebehoefte reeds op
hoofdlijnen geformuleerd in de volgende acht onderzoeksthema’s:
- beleving opkomsttijden
- beleving arbeidsomstandigheden
- beleving arbeidsverhoudingen en relatie management/werkvloer
- beleving uitruk op maat en variabele voertuigbezetting
- beleving arbeidsveiligheid
- beleving vrijwilligersbeleid
- beleving effecten regionalisering
- betrokkenheid brandweerpersoneel bij vakinhoud.
Het doel van de initiatiefase was de informatiebehoefte van de stuurgroep nader te
specificeren. Daarbij was het de expliciete wens van de stuurgroep ook input van repressief
brandweerpersoneel te betrekken. AEF heeft daartoe een tweetal werksessies georganiseerd
met repressieve brandweerlieden.
Werksessies met repressieve brandweerlieden
Deze werksessies vonden plaats in Zwolle ( februari
) en in Berkel en Rodenrijs (
februari
). Voor deze sessies zijn brandweerlieden (beroeps en vrijwilligers) uitgenodigd
uit verschillende regio’s. Aan de sessie in Zwolle namen brandweerlieden uit de regio’s
Drenthe, Twente en IJsselland deel. Aan de sessie in Berkel en Rodenrijs namen 8
brandweerlieden uit Haaglanden, Hollands Midden, Rotterdam Rijnmond en Zuid Holland
Zuid deel. Deelnemers zijn aselect geworven volgens het criterium ‘eerstvolgende
dienstjubilaris’. Het gesprek tijdens de werksessies was erop gericht om zoveel mogelijk
aanvullende onderwerpen en ‘brandende kwesties’ op tafel te krijgen die in het
belevingsonderzoek betrokken zouden kunnen worden.
Initiatiedocument
De resultaten van de werksessies zijn betrokken bij een initiatiedocument, op basis waarvan
de stuurgroep haar definitieve informatiebehoefte heeft bepaald. Het definitieve
initiatiedocument is door de stuurgroep vastgesteld op maart
.
Onderzoeksfase
Focusgroepen
Aanvullend aan de werksessies heeft AEF vier focusgroepen georganiseerd. Doel van deze
focusgroepen was om tot een dieper begrip te komen van onderzoeksthema’s uit het
initiatiedocument. De focusgroepen vormen het kwalitatieve deel van het veldwerk van dit
onderzoek. De resultaten uit de focusgroepen zijn betrokken bij het opstellen van de
vragenlijst die onder alle repressieve brandweerlieden is uitgezet.
De focusgroepen vonden plaats in Zaandam ( maart
) en Tilburg ( maart
). Op
beide dagen is zowel een focusgroep georganiseerd met vrijwillige brandweerlieden als met
beroepsbrandweerlieden. Bij de focusgroepen in Zaandam zijn in totaal brandweerlieden
uit de regio’s Amsterdam-Amstelland, Kennemerland, Noord-Holland-Noord en ZaanstreekWaterland betrokken. Bij de focusgroepen in Tilburg zijn in totaal brandweerlieden uit de
regio’s Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost en Midden-West-Brabant betrokken. Respondenten

voor de focusgroepen zijn opnieuw aselect geworven volgens het criterium ‘eerstvolgende
dienstjubilaris’.
Vragenlijst
Aan de hand van de door de stuurgroep in het initiatiedocument vastgestelde
informatiebehoefte is de vragenlijst voor het belevingsonderzoek opgesteld. Daarbij zijn de
inzichten uit de focusgroepen betrokken. De definitieve vragenlijst is door de stuurgroep
vastgesteld op april
. De volledige vragenlijst omvat
vragen. De vragenlijst en de
resultaten per vraag zijn in de vorm van een tabellenboek opgenomen als bijlage bij deze
rapportage.
Onderzoekspopulatie
Het belevingsonderzoek is uitgevoerd onder alle repressieve brandweerlieden (vrijwilligers en
beroeps) bij alle regionale brandweerkorpsen. In totaal gaat het om .
personen. De
respons wordt in de volgende paragraaf behandeld.
Subsets
De vragenlijst is in concept voorgelegd aan een panel repressieve brandweerlieden uit de
regio Midden-West-Brabant. Doel van deze toets was na te gaan of de vraagstelling
begrijpelijk en eenduidig was. Tevens is getoetst hoeveel tijd het invullen van de vragenlijst
zou vergen. Het beantwoorden van alle vragen bleek bij de toets meer dan minuten te
vergen, terwijl de stuurgroep een invulduur van minuten als bovengrens had gesteld. Om
te komen tot een acceptabele invulduur, zonder te hoeven snijden in vragen, is gekozen de
vragenlijst in te delen in een generiek deel dat aan alle respondenten is voorgelegd en vier
thematische ‘subsets’. Iedere respondent kreeg de generieke vragen voorgelegd plus, at
random en evenwichtig verdeeld, één van de vier subsets. Daarbij geldt dat respondenten de
mogelijkheid hadden om desgewenst meer subsets te beantwoorden. Iedere respondent
heeft dus de mogelijkheid gekregen desgewenst de volledige vragenlijst in te vullen.
De volgende onderzoeksthema’s zijn aan alle respondenten voorgelegd (de cijfers tussen
haakjes verwijzen naar de vraagnummers zoals opgenomen in het tabellenboek):
- respondentkenmerken (001 t/m 007)
- algemeen beeld over de brandweerorganisatie (008 t/m 013)
- vragen met betrekking tot vakinhoud, vrijwilligersbeleid, vakbekwaamheid, oefenen,
diversiteit en organisatie- en toekomstvisie (014 t/m 058)
- vragen met betrekking tot schaalvergroting en betrokkenheid bij het werk (059 t/m 099).
De overige vragen zijn als volgt over vier subsets verdeeld:
- subset 1: vragen met betrekking tot sturing in en op het werk (100 t/m 135)
- subset 2: vragen met betrekking tot uitruk op maat en variabele voertuigbezetting (136
t/m 172)
- subset 3: vragen met betrekking tot opkomsttijden (173 t/m 196)
- subset 4: vragen met betrekking tot arbeidsomstandigheden en veilig werken (197 t/m
235).
Wijze en duur van verspreiding vragenlijst
De vragenlijst is uitgezet in de periode van mei tot en met juni
. Gedurende deze
periode is de door de stuurgroep vastgestelde vragenlijst uitgezet onder alle repressieve
brandweerlieden (vrijwilligers en beroeps) van de regiokorpsen. Hierbij is gebruik gemaakt
van het online enquêteplatform Survey Monkey (professionele licentie; beveiligde opslag van
data). Van de brandweerregio’s hebben regio’s de e-mailadressen van het repressieve

personeel aan AEF aangeleverd. Deze respondenten hebben per mail een persoonlijke
uitnodiging voor deelname aan het onderzoek ontvangen. De overige brandweerregio’s
wilden geen e-mailadressen verstrekken. De repressieve brandweerlieden uit deze regio’s
konden via een generieke weblink de vragenlijst invullen. Per regio is gewerkt met
afzonderlijke links.
Anonimiteit
De anonimiteit van respondenten wordt gewaarborgd doordat de verstrekte e-mailadressen
uitsluitend voor dit onderzoek worden aangewend en na rapportage vernietigd worden.
Overdracht van de dataset aan het Instituut voor Fysieke Veiligheid vindt plaats zonder
verwijzingen naar e-mailadressen. In de rapportage wordt uitsluitend op een zodanig
generiek niveau gerapporteerd dat resultaten niet tot individuele respondenten te herleiden
zijn.
Onderzoekspopulatie en respons
Het belevingsonderzoek is, zoals hiervoor reeds vermeld, uitgevoerd onder alle repressieve
brandweerlieden (vrijwillig en beroeps) bij alle regionale brandweerkorpsen. In totaal gaat
het om .
personen. In totaal zijn .
vragenlijsten ontvangen. Dit komt neer op een
bruto-respons van %. Bij
vragenlijsten zijn alleen de vragen met betrekking de
respondentkenmerken ingevuld (vragen
t/m
). Omdat deze vragenlijsten geen
antwoorden bevatten op de vragen met betrekking tot de onderzoeksthema’s zijn deze bij de
analyse buiten beschouwing gelaten. In gevallen is sprake van dubbele verzending van een
ingevulde vragenlijst. Ook deze vragenlijsten zijn bij de analyse buiten beschouwing gelaten.
Per saldo resteert daarmee een totaal van .
ingevulde vragenlijsten die in de dataset
voor nadere analyse zijn betrokken. Dit komt neer op een netto-respons van %.
Respons per subset
Respondenten konden op elk moment stoppen met het invullen van de vragenlijst. Van de
8.942 respondenten die zijn begonnen met de beantwoording van het generieke deel van de
vragenlijst, hebben 8.156 respondenten alle vragen in dit deel (vragen 001 t/m 099)
beantwoord. Deze 8.156 respondenten kregen vervolgens at random één van de vier subsets
voorgelegd. Elke subset is dus aan ruim 2.000 respondenten voorgelegd. Na afronding van die
subset konden respondenten facultatief nog één of meer subsets beantwoorden. Ook hier
geldt dat respondenten tussentijds de beantwoording van de vragen konden beëindigen. Het
aantal respondenten dat met een subset begon ligt dus hoger dan het aantal respondenten
dat de laatste vraag van elke subset heeft beantwoord. Tabel 56 toont het maximale en het
minimale aantal respondenten voor het generieke deel en voor de vier subsets.
Tabel

: Respons per subset

Subset

Minimum # respondenten

Maximum # respondenten

0 generiek deel

8.156

8.942

1 sturing

3.154

3.231

2 uitruk op maat

4.025

4.094

3 opkomsttijden

4.116

4.160

4 arbeidsomstandigheden

3.343

3.438

Uit tabel 55 blijkt dat voor elk van de vier subsets geldt dat er een groep respondenten is die
facultatief gekozen heeft de desbetreffende subset te beantwoorden. Immers, elke

respondent ontving at random één subset en kon vervolgens naar believen zelf nog
aanvullende subsets beantwoorden. De tabel laat zien dat de subsets voor uitruk op maat en
opkomsttijden hierbij het meest zijn gekozen.
Respons per regio
De respons varieert per regio, evenals het aantal repressieve brandweerlieden (tabel ). De
ene regio kent een groter bestand repressieve medewerkers dan de andere. Dit hangt mede
samen met de mate waarin het personeelsbestand van een regio is samengesteld uit
vrijwilligers of beroeps. Vanwege deze verschillen én vanwege het ontbreken van een
landelijke vergelijkingsmaatstaf is er niet voor gekozen een wegingsfactor toe te kennen aan
regio’s bij het opstellen van het landelijk beeld. Concreet betekent dit dat het landelijk beeld
gebaseerd is op de resultaten van alle respondenten volgens het principe ‘elke stem telt’.
Gezamenlijke brandweer
Naast de regiokorpsen, is de vragenlijst ook uitgezet onder repressieve brandweerlieden
verbonden aan de Gezamenlijke Brandweer in het Rotterdamse havengebied. De
Gezamenlijke Brandweer is een samenwerkingsverband tussen ongeveer zestig bedrijven in
het haven- en industriegebied van Rotterdam en de Gemeente Rotterdam. De respons vanuit
de Gezamenlijke Brandweer was echter zodanig laag dat de resultaten buiten beschouwing
zijn gelaten bij deze rapportage.
Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid
Uit tabel 57 blijkt dat voor 18 van de 25 regio’s de responspercentages voldoende hoog zijn
om te kunnen spreken van representatieve uitkomsten met een betrouwbaarheid van
tenminste 95% en een foutmarge van ten hoogste 5%. Voor de regio’s AmsterdamAmstelland, Brabant-Zuidoost, Flevoland, IJsselland, Limburg-Noord geldt een
betrouwbaarheid van 90% en voor Gooi en Vechtstreek en Zeeland 85%.
Analyse- en rapportagefase
In de analyse- en rapportagefase is allereerst op basis van de retour ontvangen vragenlijsten
een dataset samengesteld. Deze dataset is vervolgens gebruikt voor de verdere analyse van
de resultaten.
Dataset
Bij de constructie van de dataset zijn verschillende controles uitgevoerd om dubbele
registraties uit de dataset te filteren. De aldus ‘geschoonde’ dataset bevat de resultaten van
.
ingezonden vragenlijsten. Hierbij geldt zoals hierboven reeds is uitgewerkt dat niet alle
vragenlijsten volledig zijn ingevuld. Er is bewust gekozen om vragenlijsten die gedeeltelijk zijn
ingevuld wel te betrekken in het onderzoek. Mede vanwege de omvang van de vragenlijst is
gekozen voor het uitgangspunt ‘elk antwoord telt’. Het aantal respondenten verschilt
derhalve per vraag, dit nog los van de verschillen in N vanwege het werken met subsets. In het
tabellenboek is per vraag zichtbaar welk aantal respondenten de vraag beantwoord heeft.
Een nadere beschrijving van de dataset volgt in het volgende hoofdstuk.
Analyse
De dataset is vervolgens geanalyseerd en uitgewerkt in de voorliggende landelijke
rapportage, inclusief een landelijk tabellenboek. Daarnaast zijn regionale beelden
opgesteld, waarbij de resultaten in een regionaal tabellenboek worden gepresenteerd. In de

Tabel

: Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid

Regio

Populatie

Respons
(%)

Respons
(N)

Amsterdam-Amstelland
Brabant-Noord

.

Brabant-Zuidoost
Drenthe
Flevoland
Fryslân

.

Gelderland Midden
Gelderland-Zuid
Gooi en Vechtstreek
Groningen
Haaglanden
Hollands Midden

.

IJsselland
Kennemerland
Limburg-Noord
Midden- en West-Brabant

.

Noord- en Oost-Gelderland

.

Noord-Holland-Noord

.

Rotterdam-Rijnmond

.

Twente
Utrecht

.

Zaanstreek-Waterland
Zeeland

.

Zuid-Holland-Zuid
Zuid-Limburg
Nederland

.

.

(

Minimale respons
% betrouwbaarheid,
% nauwkeurigheid)

regionale tabellenboeken zijn bij elke vraag naast de scores van de desbetreffende regio ook
het landelijke resultaat opgenomen, alsmede de scores van (geanonimiseerd) de laagst en
hoogst scorende regio op de desbetreffende vraag.
Kruisverbanden
Ten behoeve van de landelijke rapportage zijn diverse uitsplitsingen gemaakt naar voor de
desbetreffende vraag relevante persoonskenmerken. Over het algemeen wordt naast de
landelijke score ook een uitsplitsing naar aanstelling (beroeps, vrijwilliger of beide) en functie
(manschap, bevelvoerder of officier) gepresenteerd. Bij enkele vragen wordt een uitsplitsing
gemaakt naar aantal dienstjaren (korter dan jaar werkervaring bij de brandweer of juist
jaar of langer) of naar geslacht. Bij de vragen m.b.t. uitruk op maat en variabele
voertuigbezetting wordt een uitsplitsing gepresenteerd naar de groep respondenten die zelf
ervaring heeft met uitruk op maat en de groep respondenten die er geen ervaring mee heeft.
Aanvullend op genoemde uitsnedes op specifieke respondentkenmerken is voor elke vraag
een statistische toets uitgevoerd op de respondentkenmerken aanstelling, functie en
dienstjaren. Deze toets laat zien in hoeverre verschillen in scores op een vraag op basis van de
genoemde kenmerken statistisch significant resp. relevant zijn. Alle in dit rapport vermelde
kruisrelaties zijn significant, tenzij in de tabel is aangegeven ‘ns’; dan is die specifieke
kruisrelatie niet significant. Per kruisrelatie staat de relevantie vermeld: relatief sterke
verbanden zijn aangeduid met een ‘R’ (vet gedrukt) (Cramer’s V of η = . of hoger), relatief
minder sterke verbanden (Cramer’s V of η van . -. ) zijn aangeduid met een ‘R’.
Constructen
Tenslotte is in de analysefase onderzocht in hoeverre op basis van de vragen in de vragenlijst
constructen konden worden gedefinieerd. Een construct wordt gedefinieerd op basis van
verschillende onderliggende vragen die met elkaar uitdrukking geven aan het begrip dat het
construct meet. Zo was in de vragenlijst een viertal vragen opgenomen over diversiteit bij de
brandweer, die samengevoegd zijn tot één construct: ‘waardering voor diversiteit binnen de
brandweerorganisatie’. In het tabellenboek is naast de scores voor de afzonderlijke vragen
ook de scores op de constructen opgenomen. Door toetsing op inhoudsvaliditeit zijn
uiteindelijk dertien constructen gedefinieerd (tabel ) en opgenomen in de landelijke
rapportage en het tabellenboek.
Alle constructen bestaan uit één component en hebben een Cronbach’s alpha (α) van
minimaal . . Waar nodig zijn vragen gehercodeerd, zodat deze gelijk gericht zijn. Verder
geldt dat alleen de antwoorden van respondenten bij het construct zijn betrokken die alle
onderliggende vragen hebben beantwoord. Hierbij zijn respondenten die bij één of meer
vragen de antwoordoptie ‘geen mening’ hadden aangegeven buiten beschouwing gelaten.
Twaalf van de dertien constructen zijn gebaseerd op stellingen in de vorm van een
-puntsschaal (helemaal mee oneens t/m helemaal mee eens). De antwoordmogelijkheden
zijn gecodeerd, waarbij een staat voor ‘helemaal mee oneens’ en een voor ‘helemaal mee
eens’. De score op het construct wordt in de rapportage eveneens weergegeven als score op
een -puntsschaal. Voor twee constructen geldt dat deze betrekking hebben op stellingen
waarbij respondenten ‘ja’ of ‘nee’ konden antwoorden. De resultaten op deze stellingen zijn
gecodeerd waarbij een staat voor het antwoord ‘nee’ en een staat voor het antwoord ‘ja’.
De score op het construct ligt daardoor tussen de en de . In de rapportage en in het
tabellenboek is deze score met een factor
vermenigvuldigd, waardoor de scores liggen
tussen en
.

Tabel

: Overzicht constructen

Construct

Cronbach’s alpha (α)

Onderliggende vragen

Mate van betrokkenheid bij het werk en de
brandweerorganisatie

.

,

Mate waarin de werkvloer centraal staat in de
brandweerorganisatie

.

,

,

Waardering vakbekwaamheid

.

,

,

Waardering kwaliteit en relevantie
brandweeroefeningen

.

,

,

Aantrekkelijkheid van de brandweerorganisatie voor
vrijwilligers

.

,

,

Waardering voor direct leidinggevende/ploegchef

.

,
,

,

Waardering voor hogere leidinggevende/management

.

,
,

,

Waardering geboden ruimte voor inspraak door direct
leidinggevende/ploegchef

.

,

,

,

Waardering geboden ruimte voor inspraak door hogere
leidinggevende/management

.

,

,

,

Waardering voor diversiteit binnen de
brandweerorganisatie

.

,

,

Waardering ervaren openheid en veiligheid
organisatiecultuur

.

,

,

Waardering lerende organisatie

.

,

Waardering voor variabele voertuigbezetting bij
bezettingsproblematiek

.

,

,

,
,

,

,

,

,

,
,
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1. Samenvatting voorstel
Conform artikel 5.3 van het Financieel Statuut Veiligheidsregio Hollands Midden informeert het
Dagelijks Bestuur door middel van tussentijdse rapportages het Algemeen Bestuur over de realisatie
van de beleidsvoornemens, relevante ontwikkelingen en afwijkingen in de begroting van het lopende
boekjaar.
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3. Toelichting
3.1 Prognose financieel resultaat 2017
In de begroting 2017 (AB 30 juni 2016) is het financieel kader bestuurlijk vastgesteld voor 2017.
Gemeld wordt dat er nog niet met zekerheid kan worden geprognosticeerd of in 2017 binnen dit
financieel kader wordt gebleven. Vooralsnog wordt een (beperkt) financieel negatief resultaat
verwacht (< € 0.5 mln.). Met de huidige financiële inzichten zal het Directieteam al het mogelijke doen
om voor zover mogelijk nog binnen het financiële kader te blijven.
Naast het feit dat het financieel kader wordt beperkt door de afgesproken routekaart Cebeon, is het
financieel negatief effect van de herijking van de BDuR met ingang van 2017 merkbaar. Dit wordt wel
enigszins gecompenseerd door de toegekende loon- en prijsbijstelling van de BDuR-uitkering. De
opbrengsten van het bezuinigingsprogramma MAM blijven achter als gevolg van beperkt natuurlijk
verloop in de vrijwilligerskorpsen waar materieelreductie heeft plaatsgevonden. Daarnaast heeft ook
de VRHM te maken met het effect van de substantiële verhoging van de pensioenpremie ABP. De
toegekende indexatie in 2017 (+ 0,75%) is zwaar onvoldoende om dit effect, inclusief de gevolgen
van het Cao akkoord op te kunnen vangen (de salarissen stijgen per 1 januari 2017 met 0,4% en per
1 augustus 2017 met 1,0% en het Individueel Keuzebudget stijgt per 1 december 2017 met 0,5
procentpunt). Ook de inhuur van extern personeel op het toenemende aantal grote projecten in 2017
(Digitaal Werken, het Vakbekwaamheid Informatie Management Systeem, Vakbekwaamheid 2.0 en
Herziening Organisatieplan) is van substantiële invloed aan de lastenkant.
Daarnaast wordt de VRHM geconfronteerd met een eenzijdige wijziging van de vergoeding afhijsen
patiënt door RAV HM. Met ingang van 2016 is de RAV HM slechts bereid om jaarlijks € 66.000 te
vergoeden aan de VRHM (i.p.v. ongeveer € 130.000), het bedrag wat zij als vergoeding van de NZa
krijgt als vergoeding voor afhijsen van patiënten. Dit betekent dat VRHM het gefactureerde bedrag
voor 2016 en 2017 met € 132.000 moet afboeken.

3.2 Realisatie van de beleidsvoornemens / relevante ontwikkelingen
3.2.1 Algemeen
Regionaal risicoprofiel 2016-2019
Op 26 november 2015 heeft het AB het herijkt Regionaal Risicoprofiel Hollands Midden 2016-2019
vastgesteld. Risico’s waaraan de veiligheidsregio de komende jaren (extra) aandacht aan geven zijn:
 Overstromingen
 Verstoring energievoorziening, telecommunicatie/ICT, ziektegolf
 Verstoring openbare orde
 Luchtvaartongevallen
Regionaal beleidsplan 2016-2019
Op 31 maart 2016 heeft het AB het Regionaal Beleidsplan 2016-2019 Veiligheidsregio Hollands
Midden vastgesteld met daarin de drie beleidsprioriteiten voor de komende beleidsperiode:
 informatiegestuurd werken
 risicogericht werken
 omgevingsgericht (net)werken
Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek
gemeentelijke bijdragen na 2018 (Cebeon)
Op 31 maart 2016 heeft het AB de bestuurlijke uitgangspunten voor het kostenniveau van Brandweer
Hollands Midden en de financieringssystematiek voor de gemeentelijke bijdragen vanaf 2019
(Cebeon) vastgesteld. Het Bestuur wil aan het principe vasthouden om het niveau van de kosten en
de gemeentelijke financiering voor brandweerzorg in Hollands Midden te realiseren voor het
referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de
brandweertaak.
Dekkingsplan Brandweer Hollands Midden 2016-2019
Op 31 maart 2016 heeft het AB het Dekkingsplan Brandweer Hollands Midden 2016-2019
Veiligheidsregio Hollands Midden vastgesteld. In het dekkingsplan 2016-2019 wordt inzicht gegeven
in de geprognotiseerde opkomsttijden van de brandweer binnen het verzorgingsgebied. Tevens
worden ontwikkelingen benoemd die van invloed zijn op de toekomstige opkomsttijden van de
brandweer.
3.2.2 Programmaoverstijgende onderwerpen
Interimcontrole accountant
VRHM hanteert een meerjarige inkoopkalender. Op basis hiervan is in het verleden een bewuste
keuze gemaakt om de verplichte aanbestedingstrajecten gefaseerd te doorlopen. Dit in verband met
de organisatorische impact die aanbestedingstrajecten hebben op de organisatie (bijvoorbeeld het
vakbekwaamheidsmanagementsysteem AG5). Bovendien zijn bepaalde inkopen historisch gegroeid
die vooralsnog het aanbestedingstraject niet hebben doorlopen (bijvoorbeeld de inhuur van de
coördinerend functionaris).
Net als andere overheidsinstanties is de VRHM gebonden aan strikte aanbestedingsregels. De
huidige accountant volgt een strikte interpretatie van deze regels. Tijdens de controle van 2016 heeft
de accountant gekeken in hoeverre de VRHM de inkoop- en aanbestedingsregels volgt.
Naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole van 2016 heeft de accountant een opmerking gemaakt
over de (on)juiste toepassing van deze aanbestedingsregels bij VRHM. Zij constateerden tijdens de
controle dat een aantal aankopen niet rechtmatig waren, maar het totaal van dit bedrag wel binnen de
controletolerantie viel.
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Dit heeft er toe geleid dat onze interne controle afdeling een onderzoek is gestart naar de uitgaven
over 2017. Samen met de afdeling inkoop wordt gekeken en beoordeeld of de aanbestedingsregels
juist worden toegepast. Op dit moment is dat onderzoek in volle gang.
Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek en de hoogte van de geconstateerde
onrechtmatigheid bestaat het risico dat de accountant de accountantsverklaring hier op aan moet
passen (geen goedkeurende accountantsverklaring).
Zodra de uitkomsten van het interne onderzoek bekend zijn, wordt het bestuur hierover zo spoedig
mogelijk geïnformeerd.
3.2.3 Programmaplan Brandweer
Huisvestingszaken, Leiden-Noord
Er is tussen PostNL en de VRHM in principe overeenstemming over de concept koopovereenkomst
(DB besluit 14 september 2017 B.1 Tijdelijke aankoop onroerend goed). Op artikel 5 (Staat van het
registergoed, gebruik) is nog input van NS vastgoed nodig (momenteel nog eigenaar van gedeelte
van de grond) en er dient nog een destructief onderzoek verricht te worden met betrekking tot asbest.
VRHM is nog in afwachting van de realisatieovereenkomsten tussen VRHM en Du Prie en tussen de
belegger en Du Prie voor integrale juridische- en fiscale advisering.
Partijen (Du Prie, VRHM en gemeente Leiden) zijn intensief in overleg over het vergunningentraject. 2
november jl. is het plan gepresenteerd in een inloopavond voor omwonenden. Met Provincie Zuid
Holland wordt overleg gevoerd over de toepassing van de molenbiotoop-regels.
Principeakkoord Reparatie FLO-overgangsrecht 2018
Het VNG-bestuur heeft op 6 juli 2017 het principeakkoord reparatie FLO-overgangsrecht bekrachtigd.
De achterban van de vakbonden stemde op 26 juni jl. in. Nu beide partijen ingestemd hebben, kan
worden begonnen met de uitwerking van het akkoord.
Projectplan Bluswatervoorziening
Het projectteam ‘Gezamenlijk realiseren toekomstbestendige bluswatervoorziening’ heeft inmiddels
een aantal producten opgeleverd, heeft fase 2 nagenoeg geheel afgerond en is ondertussen gestart
met de uitvoering van fase 3 (het nader onderzoek van reële concepten in de gemeenten Nieuwkoop
en Leiden). Een belangrijks stap was het leren van elkaars taalgebruik en het vormen van een solide
basis om ‘open te klaverjassen’ met elkaar. Het projectteam heeft gemeend dat het verstandig is om
extra tijd te besteden aan het verdiepen op de financiële kaders en om de opgestelde multibeoordelingscriteria te toetsen bij de Regiegroep Gemeentesecretarissen en het Dagelijks Bestuur
van de Veiligheidsregio.
Deze stappen hebben een aantal producten/documenten opgeleverd:
 Notitie – Belangen, behoeften en mogelijkheden
 Verdieping financiële kaders
 Beoordelingscriteria
Het projectteam heeft inmiddels - aan de hand van de multi-beoordelingscriteria - de grote lijst van
mogelijke bluswatervoorzieningsconcepten teruggebracht tot een lijst van concepten die nader
onderzocht worden op hun consequenties. Dit onderzoek wordt gedaan in de gemeenten Leiden en
Nieuwkoop en de uitkomsten worden omgeslagen naar de consequenties voor alle 19 gemeenten.
Met name bij de financiële verdieping is er ook input gevraagd (en gekregen) van andere gemeenten
dan Nieuwkoop en Leiden.
Ten opzichte van het oorspronkelijke projectplan verwacht het projectteam drie maanden uit te lopen.
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Uitgangspuntendocument Risicobeheersing
Het uitgangspuntendocument Risicobeheersing is besproken in het AGT en binnen de kring van
gemeentesecretarissen. De bedoeling van het document is om samen te kijken naar producten en
diensten die de directie Risicobeheersing levert aan de gemeenten en hier afspraken over te maken.
Binnen de gemeenten werd hier verschillend over gedacht. Samen met de uitvoeringsdiensten en
gemeenten is nagedacht hoe dit nu verder ontwikkeld kan worden en hoe de samenwerking
geïntensiveerd kan worden. Zo zijn er in twee gemeenten pilots gehouden en heeft er 27 september
jl. een workshop plaatsgevonden waarin bestuurders, ambtenaren van gemeenten,
omgevingsdiensten en veiligheidsregio samen hebben nagedacht over een optimale samenwerking.
Dit zal de komende tijd verder uitgewerkt worden.
Eenzijdige wijziging vergoeding afhijsen patiënt door RAV HM
Jaarlijks factureert VRHM de RAV HM inzake de inzet van de brandweer voor het afhijsen van
patiënten op verzoek van de ambulancedienst (niet spoedeisende A2 en B prio 2 ritten) tegen een
tarief van € 800 per rit. De afspraak over de tariefstelling is, conform beleidsregel Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa), gemaakt in het Lokaal Overleg.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

hoogteassistentie
hoogteassistentie
hoogteassistentie
tilassistentie
hoogteassistentie
hoogteassistentie
hoogteassistentie

147 x € 800
132 x € 800
146 x € 800
140 x € 800
163 x € 800
165 x € 800
165 x € 800

€ 117.600
€ 105.600
€ 116.800
€ 112.000
€ 130.400
€ 132.000
€ 132.000 (voorschot)

Met ingang van 2016 is de RAV HM slechts bereid om € 66.000 te vergoeden aan de VRHM, het
bedrag wat zij als vergoeding van de NZa krijgt als vergoeding voor afhijsen van patiënten. Het
veranderen van de beleidsregels/budgetteringsregels door de NZa met een financieel negatief effect
wordt dus afgewenteld op de VRHM. Dit betekent dat VRHM het gefactureerde bedrag voor 2016 en
2017 met € 132.000 moet afboeken.
De huidige brancards worden vervangen door zogeheten elektronische brancards. Hierdoor zijn weer
aanpassingen aan de autoladders noodzakelijk. De kosten van de aanschaf van de brancarddragers
inclusief nieuwe aangepaste bergingsbak voor acht autoladders zullen € 80.000,- exclusief BTW
bedragen. Het Directieteam BHM heeft aangegeven deze investering niet voor haar rekening te
zullen nemen.
Het Dagelijks Bestuur heeft in de vergadering van 16 november 2017 aan de Regionaal Commandant
gevraagd dit onderwerp te bespreken met de Algemeen Manager van de Regionale Ambulance
Voorziening Hollands Midden.
Septembercirculaire gemeentefonds 2017
Op 16 maart 2016 heeft het AB de Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands
Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 (Cebeon) vastgesteld.
Aanpassingen in het absoluut niveau (referentiebudget) en de bijdrage van elke gemeente worden
één maal in de vier jaar (gelijk de beleidsplanperiode) toegepast, gebaseerd op de
septembercirculaire gemeentefonds T-2 van de beleidsplanperiode. T-2 betekent in deze op basis
van de septembercirculaire gemeentefonds 2017.
In de rapportage ‘Evaluatie financieringssystematiek Hollands Midden’ (Cebeon, 28 september 2015,
bijlage bij de beslisnotitie) is een berekening gemaakt voor het jaar 2019 gebaseerd op de ramingen
uit de septembercirculaire 2015. Deze berekening was ook gemaakt op basis van de
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septembercirculaire 2016 (bestuursrapportage najaar 2016) en nu ook op basis van de
septembercirculaire 2017.
Subcluster brandweer en rampenbestrijding Hollands Midden in 2019
Conform Septembercirculaire gemeentefonds 2015, 2016 en 2017,
rekening houdend met de correctie van 5,6% (m.n. gemeentelijke rampenbestrijding)
voor 2019
verschil 17->15
% verdeling
Sep circ'15 Sep circ'16 Sep circ'17 absoluut
% Sep circ'15 Sep circ'17
Alpen aan den Rijn
5.748.000 5.925.000 6.166.000
418.000 7,3%
13,0%
12,9%
Bodegraven-Reeuwijk
1.937.000 2.021.000 2.098.000
161.000 8,3%
4,4%
4,4%
Gouda
4.080.000 4.261.000 4.382.000
302.000 7,4%
9,2%
9,2%
Hillegom
1.067.000 1.102.000 1.111.000
44.000 4,1%
2,4%
2,3%
Kaag en Braassem
1.524.000 1.588.000 1.651.000
127.000 8,3%
3,5%
3,5%
Katwijk
3.103.000 3.229.000 3.390.000
287.000 9,2%
7,0%
7,1%
Krimpenerwaard
2.960.000 3.064.000 3.162.000
202.000 6,8%
6,7%
6,6%
Leiden
8.863.000 9.202.000 9.665.000
802.000 9,0%
20,1%
20,3%
Leiderdorp
1.476.000 1.532.000 1.574.000
98.000 6,6%
3,3%
3,3%
Lisse
1.261.000 1.309.000 1.354.000
93.000 7,4%
2,9%
2,8%
Nieuwkoop
1.398.000 1.447.000 1.501.000
103.000 7,4%
3,2%
3,2%
Noordwijk
1.649.000 1.737.000 1.794.000
145.000 8,8%
3,7%
3,8%
Noordwijkerhout
931.000
952.000
999.000
68.000 7,3%
2,1%
2,1%
Oegstgeest
1.209.000 1.217.000 1.270.000
61.000 5,0%
2,7%
2,7%
Teylingen
1.754.000 1.819.000 1.887.000
133.000 7,6%
4,0%
4,0%
Voorschoten
1.194.000 1.253.000 1.309.000
115.000 9,6%
2,7%
2,7%
Waddinxveen
1.298.000 1.366.000 1.434.000
136.000 10,5%
2,9%
3,0%
Zoeterwoude
587.000
603.000
650.000
63.000 10,7%
1,3%
1,4%
Zuidplas
2.122.000 2.185.000 2.235.000
113.000 5,3%
4,8%
4,7%
Totaal Hollands Midden 44.161.000 45.812.000 47.632.000 3.471.000 7,9%
100,0%
100,0%

Alpen aan den Rijn
Bodegraven-Reeuwijk
Gouda
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Krimpenerwaard
Leiden
Leiderdorp
Lisse
Nieuwkoop
Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest
Teylingen
Voorschoten
Waddinxveen
Zoeterwoude
Zuidplas
Totaal Hollands Midden

(PB 2018)
Cebeon 2019
5.863.567
2.000.045
4.216.820
1.090.574
1.571.535
3.195.520
3.032.231
9.106.589
1.516.116
1.295.428
1.431.997
1.718.990
942.129
1.204.382
1.800.140
1.240.008
1.351.837
596.748
2.162.345
45.337.001

verschil
-0,1%
0,0%
0,0%
-0,1%
0,0%
0,1%
-0,1%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
-0,1%
0,0%

verschil
Sep circ'17
-302.433
-97.955
-165.180
-20.426
-79.465
-194.480
-129.769
-558.411
-57.884
-58.572
-69.003
-75.010
-56.871
-65.618
-86.860
-68.992
-82.163
-53.252
-72.655
-2.294.999

5
Agendapunt. B.9 AB VRHM 7 december 2017

Voor de gehele regio Hollands Midden betekent dit dat er voor 2019 op basis van de huidige inzichten
uit de septembercirculaire 2017 circa € 1,8 mln. meer beschikbaar is voor brandweerzorg en
rampenbestrijding dan een jaar eerder en zelfs € 3,5 mln. meer ten opzichte van 2 jaar eerder.
In de meerjarenraming van de Programmabegroting 2018 is voor 2019 € 45,3 mln. geraamd. Het
beschikbare geld in de septembercirculaire 2017 voor 2019 bedraagt € 47,6 mln., € 2,3 mln. meer.
3.2.4 Programmaplan Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)
Stand van zaken Financiën GMK De Yp
Op 28 juni 2017 heeft de Bestuurlijke Stuurgroep ingestemd met de meerjarenbegroting voor de GMK
Den Haag.
De realisatie over 2016 en de eerste helft van 2017 zijn in kaart gebracht. 2015 was al bekend. Het in
beeld brengen van deze cijfers heeft veel tijd in beslag genomen. Reden daarvoor is dat de
administratie van de Nationale Politie (daar wordt het merendeel van de kosten geboekt) geen aparte
administratie voor de GMK kent (laat staan voor de GMK Den Haag). Het verkrijgen en controleren
van de cijfers blijft derhalve een omvangrijke (deels handmatige) inspanning. Met het uitblijven van de
LMO zal deze situatie naar verwachting niet op korte termijn veranderen.
Verdeelsleutel
Aan de werkgroep Financiën (de controllers van de deelnemende partners in de GMK Den Haag) is
advies gevraagd of de huidige verdeelsleutel nog fair is. Deze vraag is onderdeel van de opdracht
aan de werkgroep Financiën omdat het gezamenlijk beheer van de meldkamer en de daaruit
voortvloeiende verdeling van de kosten niet per 1 januari 2017 aan de LMO kunnen worden
overgedragen. In de huidige samenwerking worden overigens meerdere verdeelsleutels gebruikt. De
samenwerkende partners hebben afgesproken om tot de overdacht aan de LMO (per 1 januari 2017)
geen discussie te voeren over de gebruikte verdeelsleutels. Nu de komst van de LMO ernstig is
vertraagd, heeft de ambtelijke stuurgroep gemeend dat een onderzoek naar de huidige
verdeelsleutels opportuun is. Het oordeel of de verdeelsleutels nog fair zijn, laat de werkgroep aan de
ambtelijke en bestuurlijke stuurgroep.
Het is bij bovenstaand vraagstuk overigens van belang in het oog te houden dat de startsituatie voor
de deelnemende partners aan de GMK Den Haag sterk verschilt. De veiligheidsregio Haaglanden en
de politie Haaglanden hebben indertijd een gemeenschappelijke meldkamer gebouwd en daarin
onderling afspraken gemaakt over het programma van eisen, de begroting en de verdeling van
kosten. De partners uit Hollands Midden zijn niet betrokken geweest bij deze afspraken. De partners
uit Hollands Midden hebben het beheer van hun meldkamer uitbesteed aan de politie Hollands
Midden en dragen hun aandeel in de kosten via een lump-sum die berekend is op het kostenniveau
van de toenmalige meldkamer aan de Rooseveltstraat in Leiden. In hun intentieverklaring hebben de
besturen van de beide veiligheidsregio’s afgesproken dat als gevolg van de samenwerking in de GMK
Den Haag de kosten voor geen van de partijen zouden mogen stijgen. Kostenstijgingen in de
afgelopen jaren hebben dan ook alleen plaatsgevonden na uitdrukkelijke bestuurlijke besluitvorming
per deelnemende partner. De discussie over een nieuwe verdeelsleutel moet in het licht van
bovenstaande historie worden gezien. Om deze discussie te faciliteren zal de werkgroep Financiën
een aantal voorstellen doen.
Achterblijvende materiële kosten GMK Hollands Midden
Onderstaand een korte terugkoppeling van de gesprekken die VRHM heeft gevoerd met de Politie en
JenV over de frictiekosten van de GMK Hollands Midden. In aanvulling op de verificatie van de
samenvattingen kwam JenV terug met de volgende opmerking:
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“We hebben begrepen dat het VB op 6 oktober jl. heeft besloten voorlopig werkzaamheden en
ontwikkelingen rond LMO die landelijke plaats vinden on-hold te zetten vanuit de Veiligheidsregio’s.
Eerst zal een gesprek moeten volgen tussen het VB en de (nieuwe) ministers van JenV en VWS.
Gelet hierop kunnen we nu ook geen afspraken maken over het vergoeden van achterblijvende
kosten conform het Transitieakkoord. We weten nog niet precies wanneer dit gesprek plaats vindt,
maar de verwachting is dat dit tegen het einde van het jaar zal zijn. Het is hierdoor niet waarschijnlijk
dat de voorgestelde afronding dit jaar, zoals besproken op 21 september jl. mogelijk is.”
Samenvatting overleg frictiekosten GMK Hollands Midden:
Overleg JenV
Op donderdag 21 september 2017 is door de VRHM (Hans Baardscheer, Peter Kessels en Ernst
Breider) overleg gevoerd met:
 Wilko Bres, Coördinerend senior beleidsmedewerker
Marjolein van Meteren, Coördinerend senior medewerker
Het ministerie van JenV wil dit jaar (vóór 15 december i.v.m. afsluiting administratie) tot afspraken
komen. Hiertoe hebben zij een brief nodig van beide (of namens beide) besturen van de
veiligheidsregio’s Hollands Midden en Haaglanden waarin staat met welke achterblijvende materiële
kosten (frictiekosten) beide veiligheidsregio’s zijn geconfronteerd en welke bedrag zij van JenV
vragen conform de hierover in het Transitieakkoord gemaakte afspraken. (en dat zeker stelt dat JenV
in de toekomst niet wordt geconfronteerd met extra frictiekosten). Als antwoord zal JenV een brief
sturen waarin zij bereid zijn om hun aandeel in de frictiekosten te vergoeden onder een aantal
voorwaarden. Deze voorwaarden zullen zijn dat de samengevoegde meldkamer De YP voldoet of
gaat voldoen aan de afspraken uit het TA en de notitie Heroriëntatie, zoals het landelijk kader
(werkwijze, aansluiting op de landelijke ICT, fall back, etc.).
Partijen zijn zich bewust van het agenderen op 6 oktober 2017 door het Veiligheidsberaad van de
heroverweging van de deelname van de Veiligheidsregio’s aan het Transitieakkoord ‘Meldkamer van
de Toekomst’.
Afgesproken is:
 Bestuurlijk agenderen van het verzoek tot sturen van bovenbedoelde brief door VRHM en
Haaglanden
 JenV beantwoordt deze
 VRHM plant in Q4-2017 met partijen een plenaire bijeenkomst
 Streven naar afronding vóór 15 december 2017
Overleg Politie
Op vrijdag 15 september 2017 is door de VRHM (Hans Baardscheer, Peter Kessels en Ernst Breider)
overleg gevoerd met:
 Jasper Buurs, Assetmanager
 Peter de Jong, Financieel beleidsadviseur huisvesting / onroerend goed
Nationale Politie | Politiedienstencentrum | Dienst FS | Sector Huisvesting
Politie wil de casus frictiekosten GMK HM niet juridiseren. Het is ook hun uitgangspunt dat 4 partijen
gezamenlijk hebben besloten tot bouw van de GMK HM en zich gezamenlijk aansprakelijk hebben
gesteld voor de exploitatie. Politie streeft er dan ook naar om er in gezamenlijkheid uit te komen.
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Vanaf 2018 is het aandeel van de Politie in de exploitatielasten van de GMK HM niet meer begroot.
De Politie hecht er daarom grote waarde aan deze casus voor het einde van het jaar af te handelen.
De Politie begrijpt de berekening van de frictiekosten op basis van het verschil tussen taxatiewaarde
en boekwaarde, waarbij wel de opmerking wordt gemaakt dat “het er maar aan ligt welke
uitgangspunten men neemt voor de taxatie”. De Politie wil wel meer duidelijkheid over de
herbestemming van het pand. Wordt dit verkoop, verhuur aan derden of gebruik door de VRHM.
Bij de optie gebruik door de VRHM zou de Politie een business case willen zien, die wat hun betreft
mede de basis voor de berekening van de frictiekosten zou moeten worden. Met andere woorden,
wat is het bedrag (als resterende waarde van het gebouw) waarvoor het voor de VRHM
bedrijfseconomisch verantwoord is om het gebouw zelf te gaan gebruiken.
Afgesproken is:
 VRHM actualiseert resterende boekwaarde (geprognosticeerd) per 31 december 2017
 VRHM stelt business case op voor gebruik GMK HM (als kantoor) door de VRHM
 Streven naar afronding in 2017
Achterblijvende materiële kosten GMK Hollands Midden, recente ontwikkelingen
Op 23 november jl. heeft de heer Frans Schippers onderstaand bericht (samengevat – EHB) aan de
leden van de Raad Directeuren Veiligheidsregio gestuurd.
Op 20 november 2017 heeft een eerste verkennend gesprek plaatsgevonden tussen de DirecteurGeneraal Politie J&V, de programmadirecteur LMO en de heer Bruls, voorzitter Veiligheidsberaad.
Daarbij zijn drie hoofdthema’s besproken. Naast de multi-intake is gesproken over de wijziging van de
politiewet (i.v.m. LMO) en de financiën (taakstelling, kosten beheer en achterblijvende kosten, als
onderdeel van de transitiekosten).
Voor het laatste thema heeft J&V een voorstel gedaan om op een andere manier invulling te geven
aan het Transitieakkoord. Om te bepalen of het voorstel van J&V redelijk en billijk is, is een uitvraag
nodig over de kosten, die de regio’s voorzien of gemaakt hebben in het kader van de vorming van de
tien meldkamer locaties. Het voorstel gaat over het aandeel van de Veiligheidsregio’s in de kosten
van het beheer en de achterblijvende kosten. Een belangrijk deel van de achterblijvende kosten wordt
veroorzaakt door onroerend goed.
Als vertrekpunt dienen de afspraken van het Transitieakkoord. Het voorstel wat op tafel ligt dient te
worden geverifieerd. De uitvraag loopt via het netwerk van de directeuren/hoofden bedrijfsvoering.
4. Programmaplan Veiligheidsbureau
Kaders VRHM 2017
Herziening Organisatieplan VRHM
Voor de doorontwikkeling van de organisatie is het Organisatieplan herzien. Het plan beschrijft de
opzet van de nieuwe organisatie. Belangrijkste verschil ten opzichte van de huidige situatie is dat het
aantal sectoren wordt teruggebracht tot drie, te weten de sector Risico- en Crisisbeheersing, de
sector Brandweerzorg en de sector Bedrijfsvoering. De nieuwe opzet heeft tot doel meer blos aan de
te brengen op de wangen van de veiligheidsregio, meer verbinding in samenwerkende afdelingen aan
te brengen en de organisatie compacter te maken. En, zoals aangegeven in het rapport van de
visitatiecommissie, VRHM wil het multidomein meer en beter zichtbaar maken. Het organisatieplan
wordt ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur van 7 december. Na vaststelling van
het organisatieplan zal worden gestart met de plaatsingsprocedure en een implementatieplan. De
nieuwe organisatie start op 1 juli 2018.
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Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019
In het Regionaal Beleidsplan staan drie beleidsprioriteiten aan de hand waarvan de multidisciplinaire
crisisbeheersing gericht verder wordt versterkt: informatiegestuurd, risicogericht en omgevingsgericht
(net)werken. Daarnaast investeren we in de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Twee keer per jaar wordt
de voortgang hiervan in beeld gebracht. In algemene zin wordt geconstateerd dat de uitvoering van
het Regionaal Beleidsplan en de werkplannen 2017 op schema liggen. Ten aanzien van de
beleidsprioriteiten kan nog het volgende gezegd worden.
Beleidsprioriteit 1: Informatiegestuurd werken
Digitaal werken
VRHM hebben gezamenlijk een digitaal platform aangekocht dat tot doel heeft een digitale en
procesgerichte werkwijze te ondersteunen. Dit platform wordt dé plek waar medewerkers van de
VRHM en partners samenwerken aan documenten; waar informatie met partners wordt gedeeld en
nieuws bekend wordt gemaakt. Waar gemeenten advies over te organiseren evenementen kunnen
aanvragen en de status daarvan tussentijds kunnen inzien en waarin alle vergaderingen van VRHM
worden ondersteund. Het platform versterkt de (efficiënte) uitwisseling van informatie binnen VRHM
en ketenpartners. In 2017, met doorloop in 2018, vindt gefaseerd de implementatie van het platform
en de werkwijze plaats.
Project Informatiebeveiliging
Informatiebeveiliging is een landelijk speerpunt en als regio werken we samen met de andere regio’s
om gezamenlijk tot een betere informatieveiligheid te komen. Informatiebeveiliging is nadrukkelijk
meer dan alleen ICT en bescherming tegen bijvoorbeeld virussen; ook hoe we onze toegang
beveiligen, omgaan met persoonlijke informatie en een clean deskbeleid zijn onderdeel van dit thema.
De verkenningsfase van het project is afgerond en er is akkoord gegeven voor een project en de
bijbehorende inhuur. Daarnaast zijn er risicoanalysegesprekken gevoerd met de sectoren over
risico’s en maatregelen. Binnen het project wordt gewerkt aan verschillende maatregelen waardoor
informatie en andere bedrijfsmiddelen beter beveiligd worden, waardoor de continuïteit van de
dienstverlening beter gewaarborgd kan blijven. Het project loopt tot en met 2018.
Beleidsprioriteit 2: Risicogericht werken
Prioritaire risico’s
Mede op basis van het regionaal risicoprofiel en de bijbehorende consultatie van gemeenteraden en
crisispartners krijgen vier risico’s uit het risicoprofiel, gefaseerd, een bijzondere aanpak. Begonnen is
met de risico’s ‘overstromingen, verstoring openbare orde en continuïteit’. Het risico
‘luchtvaartongevallen’ wordt in de resterende beleidsplanperiode opgepakt :
 Overstromingen: er is een programma Waterveiligheid opgesteld dat alle activiteiten op het gebied
van waterveiligheid aanstuurt en monitort (‘landelijke activiteiten in het kader van het project Water
en evacuatie, Strategische Agenda, bijdragen samenwerkingsverband Dijkring 14,15 en 44,
deelname pilot Krimpenerwaard). Vanuit dit programma gaan Veiligheidsregio Hollands Midden en
het Hoogheemraadschap van Rijnland samen aan de slag met een impactanalyse, handreiking
Handelingsperspectieven en handreiking Samenredzaamheid voor vier polders die liggen rond de
gemeenten Lisse, Kaag en Braassem, Gouda en Alphen aan den Rijn.
 Verstoring openbare orde: het onderwerp terrorismegevolgbestrijding staat hoog op de agenda en
blijft aandacht houden, nu met het accent op de doorontwikkeling ervan, ook in relatie tot de
buurregio’s. VRHM ligt als regio ‘ingeklemd’ tussen gebieden met een hoog risicoprofiel. In de
vergadering van de Veiligheidsdirectie van 28 augustus is een nieuwe multi-groep ingesteld die
zich richt op de doorontwikkeling van de voorbereiding op terrorismegevolgbestrijding en extreem
geweld. Er wordt een samenhangend overzicht ontwikkeld van alle activiteiten op het vlak van
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terrorismebestrijding zoals de ontwikkeling bestuurlijke agendasetting terrorisme, het protocol
verdachte objecten en de informatiekaart terrorisme. Het overzicht biedt inzicht in thema’s waarop
nog (geprioriteerd) actie ondernomen moet worden. Verder wordt de landelijke notitie
multidisciplinaire afspraken bij extreem geweld voor first responders omgezet in een regionaal
implementatieplan. Verantwoord handelen van de hulpdiensten in een beperkt veilige
werkomgeving vraagt duidelijke en strikte multidisciplinaire afspraken. Deze afspraken vormen
input voor procedures, opleidingen, trainingen en oefeningen van de (afzonderlijke) hulpdiensten.
 Continuïteit: Hierbij gaat het om Verstoring energievoorziening, telecommunicatie en ICT en
ziektegolf. Aangesloten wordt bij de resultaten van het landelijke project ‘Continuïteit van de
samenleving’ (strategische agenda). Het project ‘Continuïteit van de samenleving’ richt zich op het
aanjagen en versterken van de samenwerking tussen veiligheidsregio’s, vitale partners en
rijksoverheid. Het project heeft in 2016 een inventarisatie uitgevoerd in alle veiligheidsregio’s en bij
betrokken vitale partners in de energiesector, drinkwatersector en telecomsector. Doel was inzicht
te krijgen in de stand van zaken en verbeterpunten in de samenwerking. De resultaten van het
project Continuïteit van de samenleving worden meegenomen in de ontwikkeling rondom
partnerschappen VRHM.
Uitvoering distributie jodiumtabletten
Bij een groot kernongeval kan radioactief jodium vrijkomen. Jodiumtabletten voorkomen dat het
lichaam radioactief jodium opneemt. Om kostbare tijd bij een ongeval te besparen, deelt het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in oktober 2017 jodiumtabletten uit. Op 3 oktober
is de communicatiecampagne voor de predistributie van jodiumtabletten onder burgers gestart. De
VRHM heeft de medewerkers Openbare orde en veiligheid, Zorg en Communicatie ondersteund bij
deze campagne met uitgebreidere informatie over de campagne van VWS, waaronder
communicatiemiddelen die door gemeenten kunnen worden gebruikt en de woordvoeringslijn binnen
de regio Hollands Midden.
De veiligheidsregio’s die geheel of gedeeltelijk in de 0-100 kilometerzones van de kernreactoren
vallen, bereiden zich voor op nooddistributie ten tijde van een groot kernongeval. Een deel van de
regio Hollands Midden valt binnen een straal van 100 kilometer rond de kerncentrales in Borssele en
of Doel (België). De betreffende veiligheidsregio’s kunnen daarbij gebruik maken van een nog op te
stellen landelijk modelplan. Het bestuur wordt geïnformeerd over de voorbereidingen hiervan.
Beleidsprioriteit 3: Omgevingsgericht (net)werken
Partnerschappen
Partnerschappen is een onderwerp dat de gehele veiligheidsregio aangaat. Uit een
evaluatieonderzoek dat zich richtte op de werkwijze van de VRHM in de omgang met haar partners
zijn diverse aanbevelingen gekomen. Naar aanleiding hiervan is een plan van aanpak opgesteld dat
beschrijft hoe de aanbevelingen uitgewerkt gaan worden. De opmerkingen en de aanbevelingen die
de visitatiecommissie over VRHM als netwerkorganisatie in haar rapport maakt, zijn in het plan van
aanpak meegenomen. Implementatie vindt plaats in 2017 en 2018.
Regionaal Evenementencoördinatiepunt
Bij de opgave van de regionale evenementenplanningskalender 2017 werden er substantieel meer
risico-aanpak evenementen opgegeven dan in 2016. Uit de cijfers van Q3 blijkt dat het aantal door de
hulpdiensten geadviseerde risico-aanpak evenementen stabiel is gebleven (ongeveer 50 risicoaanpak evenementen). Er is op basis van informatie vaker gekozen voor de reguliere aanpak en
evenementen zijn door de organisator gecanceld vanwege het niet rondkrijgen van financiële
middelen.
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Evaluatie multidisciplinaire evaluatiesystematiek
In 2014 heeft de Veiligheidsdirectie de multidisciplinaire evaluatiesystematiek van GRIP-incidenten
vastgesteld. Bij de vaststelling van het document is afgesproken om de werkwijze na twee jaar te
evalueren op werking en functioneren.
Het afgelopen jaar heeft het evaluatieteam en –commissie de werking van het evaluatieprotocol
doorgenomen en zijn gesprekken gevoerd met de voorzitters van de werkgroepen, de operationeel
leiders en leiders CoPI en vertegenwoordigers van het HO over het evaluatieproces (werking protocol
en functioneren evaluatiecommissie en –team). Op basis hiervan is inzicht gegeven in de ervaringen
en lessen van de afgelopen twee jaar waarin het evaluatieprotocol van kracht is en een verbeterplan
opgesteld dat vastgesteld is in de VD van 28 augustus. Opdracht is gegeven het huidige
evaluatieprotocol aan te passen aan de voorgestelde wijzigingen en een implementatieplan op te
stellen voor de invoering van het nieuwe protocol. Dit vindt plaats in 2018.
OTO-beleidsplan VRHM 2018-2019
Vanuit de Wet veiligheidsregio’s is het algemeen bestuur verplicht tot het vaststellen van een
beleidsplan opleiden, trainen en oefenen. In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 14
december wordt het nieuwe OTO-beleidsplan besproken dat een looptijd heeft tot en met 2019.
Het beleidsplan legt de focus op vijf specifieke doelstellingen voor de komende jaren:
- een duidelijke aansluiting tussen monodisciplinair en multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen; –
versterking van de vakbekwaamheid van het individu vanuit het uitgangspunt: ’sterke teams beginnen
bij sterke individuen’;
- vergroting van het leereffect door crisisfunctionarissen te betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren
van OTO-producten en kennis actiever te delen in de organisatie;
- ontwikkeling en borging van methodieken en afspraken voor een ‘lerende organisatie’;
- verhoging van de kwaliteit door samenwerking met ‘de buitenwereld’.
Dit beleidsplan heeft een looptijd tot en met 2019. Vanaf 2019 wordt het nieuwe OTO-beleidsplan
opgenomen in het Regionaal Beleidsplan van de VRHM.
Update Regionaal Crisisplan VRHM
Het Regionaal Crisis Plan (RCP) moet conform de Wet Veiligheidsregio’s tenminste eens in de vier
jaar vastgesteld worden. Naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen kan dit ook vaker. Na de
vaststelling van het RCP in 2015 hebben zich twee landelijke ontwikkelingen voorgedaan die direct
van invloed zijn op het RCP. Om die reden is het RCP tussentijds herzien en bijgewerkt. Belangrijkste
aanpassingen zijn dat de Landelijk Operationele Staf is opgegaan in het LOCC (naar aanleiding van
de verandering van het landelijk crisisbeheersingsstelsel) , het GRIP Rijk uit het RCP is geschreven
en de multidisciplinaire voorzitters van de crisisteams (Operationeel Leider, Leider CoPI)
verantwoordelijk zijn gemaakt voor de nabespreking van een incident. Het evalueren met het
crisisteam na een incident is / moet een standaard onderdeel zijn bij het proces van bestrijden van
rampen en crises. Door hier de multidisciplinaire voorzitter verantwoordelijk voor te maken wordt de
evaluatie gereguleerd.
5. Programmaplan Oranje Kolom
In de achterliggende periode heeft het BGC zich gericht op de uitvoering van de reguliere
werkzaamheden. Bijzondere aandacht is besteed aan de vijf voorgenomen prioriteiten, zoals
beschreven in het werkplan Oranjekolom 2017.
Dat zijn:
 Prestatiemeting.
De doorontwikkeling van de prestatiemeting loopt conform de planning. De pilot is in 2017
afgerond. Vanaf begin 2018 worden de overige gemeenten zowel in hun
samenwerkingsverbanden als ook in hun eigen bevolkingsorganisaties kritisch tegen het licht
gehouden.
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Opleiden, Trainen en Oefenen.
De andere wijze van omgaan met dit onderwerp lijkt zijn vruchten af te werpen. Met name het
organiseren van z.g. “Dagen van de Crisisbeheersing” en specifieke inhoudelijke
themabijeenkomsten lijkt aan te sluiten bij de veranderde opleidingsbehoeften van de betreffende
(gemeentelijke) medewerkers (compact, snel, interactief en uitdagend). Met name aan deze
prioriteit is in 2017 veel aandacht gegeven.
Het voorgenomen uitvoeringsprogramma digitaal werken heeft enige stagnering opgelopen.
Enerzijds veroorzaakt door een vertraagde oplevering van de benodigde programmatuur
(registratiesysteem voor vakbekwaamheid) en anderzijds door de beperktheid van de
doorontwikkelingsmogelijkheden (Crisisapp). Daarnaast is het VRHM-brede programma digitaal
werken, waar BGC ook in meedraait, ook enigszins vertraagd tov de oorspronkelijke planning.
Good practices. Gebruiken wat anderen al hebben ontwikkeld is hierbij leidraad. Op het gebied
van de terrorismegevolgbestrijding loopt momenteel een experiment om te kijken of het model,
zoals Haaglanden dat heeft ontwikkeld, ook in Hollands Midden kan worden toegepast. Ook met
andere (buur)regio’s (o.a. Kennemerland) wordt regelmatig gesproken over diverse onderwerpen.
Voorzover aan de orde in de Oranje Kolom worden de thema’s uit het beleidsplan van de VRHM
2016-2019 opgepakt. Veelal betekent dit dat wordt aangesloten bij door andere disciplines van de
VRHM ontwikkelde initiatieven. Verder worden deze thema’s geïntegreerd opgepakt bij de
reguliere werkzaamheden.

Tenslotte wordt de aandacht gevestigd op het feit dat de voorgenomen implementatie van de
aangepaste taakorganisatie Crisiscommunicatie door personele problemen niet met ingang van 1
november, maar per 1 januari a.s. zal plaatsvinden.

4. Implementatie en communicatie
-

5. Bijlagen
-
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B.10

1. Samenvatting voorstel
Het werkplan voor het programma Geneeskundige Hulpverlening concretiseert de activiteiten en
prioriteiten voor 2018. Uitvoering vindt plaats binnen de begroting van het programma
Geneeskundige Hulpverlening 2018.

2. Algemeen
Onderwerp:

Werkplan programma
Geneeskundige
Hulpverlening 2018
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

I. van Steensel- van
Hage, manager GHOR

Datum:

7 december 2017

B.10

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

M. van de Velde (DB)
J. de Gouw (VD)

Status:

Informatief

Vervolgtraject
besluitvorming:

-

Datum:

-

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

3. Toelichting
Het werkplan programma Geneeskundige Hulpverlening 2018 is onderdeel van de beleidscyclus van
Veiligheidsregio Hollands Midden en RDOG Hollands Midden. Basis voor dit werkplan is het
beleidsplan GHOR Hollands Midden 2017-2020. Het beleidsplan GHOR Hollands Midden 2017–2020
is een uitwerking van het Regionaal Beleidsplan VRHM. Het beleidsplan GHOR Hollands Midden is
met vertegenwoordigers van haar zorgpartners opgesteld.
Uitvoering vindt plaats binnen de begroting van het programma Geneeskundige Hulpverlening 2018.
In dit werkplan is per product het beoogde resultaat SMART geformuleerd. Het programma geeft
hiermee uitdrukking aan het belang van transparantie in haar organisatie en het monitoren van het
beoogde resultaat.
Het werkplan heeft een dynamisch karakter: indien actuele en/of onvoorziene omstandigheden
daartoe aanleiding geven worden prioriteiten herzien en nieuwe activiteiten ontwikkeld.
Speerpunten voor 2018, tevens ook betrekking op 2019, zijn:


Stimuleren dat zorgpartners bij een ramp of crisis optreden als een samenhangende keten. Het
(laten) organiseren van trainingen (mede in ROAZ netwerkverband, waar GHOR partner van is)
en kennisbijeenkomsten gericht op:
o het leren kennen van elkaar en het bevorderen van de onderlinge samenwerking
o vergroten van het inzicht van het effect van maatregelen bij een ramp of crisis op elkaars
processen
o het stimuleren van het leren hieruit.



Bevorderen dat regionale risico’s vertaald worden in concrete gevolgen voor zorgpartners. Het
gaat vooral om:
o bedreiging volksgezondheid, vooral de effecten op de zorgketen
o langdurige uitval van vitale nutsvoorzieningen
o ongeval gevaarlijke stoffen (CBRNe)
o onrust, geweld en een aanslag
o ernstige wateroverlast.



Inbrengen van kennis en kunde uit de geneeskundige keten in de veiligheidsregio.



Opzetten en uitvoeren van een regionale aanpak voor verbetering van de informatieketen van en
tussen zorgpartners in de koude, lauwe en warme fase Deze verbetering is afgestemd op
wederzijdse informatiebehoeften van zorgpartners en veiligheidspartners en sluit aan op
landelijke ontwikkelingen.



Verder ontwikkelen van de omgevingsgerichtheid van de GHOR en groeien in de rol van
ketenregisseur voor de geneeskundige hulpverlening en zorgcontinuïteit.

4. Implementatie en communicatie
Geen.

5. Bijlagen
Werkplan programma Geneeskundige Hulpverlening 2018.
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Titel

Werkplan 2018
programma Geneeskundige Hulpverlening

Vaststelling/informerend
DPG

30 oktober 2017 (vastgesteld)

Dagelijks Bestuur VRHM

16 november 2017 (informerend)

Algemeen Bestuur VRHM

7 december 2017 (informerend)

Kader
Het werkplan programma Geneeskundige Hulpverlening 2018 is onderdeel van de beleidscyclus van
Veiligheidsregio Hollands Midden en RDOG Hollands Midden. Basis voor dit werkplan is het
beleidsplan GHOR Hollands Midden 2017-2020. Het beleidsplan GHOR Hollands Midden 2017–2020
is een uitwerking van het Regionaal Beleidsplan VRHM. Het beleidsplan GHOR Hollands Midden is
met vertegenwoordigers van haar zorgpartners opgesteld.
Uitvoering vindt plaats binnen de begroting van het programma Geneeskundige Hulpverlening 2018.
In dit werkplan is per product het beoogde resultaat SMART geformuleerd. Het programma geeft
hiermee uitdrukking aan het belang van transparantie in haar organisatie en het monitoren van het
beoogde resultaat.
Het werkplan heeft een dynamisch karakter: indien actuele en/of onvoorziene omstandigheden
daartoe aanleiding geven worden prioriteiten herzien en nieuwe activiteiten ontwikkeld.

Speerpunten 2018 - 2019


Stimuleren dat zorgpartners bij een ramp of crisis optreden als een samenhangende keten. Het
(laten) organiseren van trainingen (mede in ROAZ netwerkverband, waar GHOR partner van is)
en kennisbijeenkomsten gericht op:
o het leren kennen van elkaar en het bevorderen van de onderlinge samenwerking
o vergroten van het inzicht van het effect van maatregelen bij een ramp of crisis op elkaars
processen
o het stimuleren van het leren hieruit.



Bevorderen dat regionale risico’s vertaald worden in concrete gevolgen voor zorgpartners. Het
gaat vooral om:
o bedreiging volksgezondheid, vooral de effecten op de zorgketen
o langdurige uitval van vitale nutsvoorzieningen
o ongeval gevaarlijke stoffen (CBRNe)
o onrust, geweld en een aanslag
o ernstige wateroverlast.



Inbrengen van kennis en kunde uit de geneeskundige keten in de veiligheidsregio.



Opzetten en uitvoeren van een regionale aanpak voor verbetering van de informatieketen van en
tussen zorgpartners in de koude, lauwe en warme fase Deze verbetering is afgestemd op
wederzijdse informatiebehoeften van zorgpartners en veiligheidspartners en sluit aan op landelijke
ontwikkelingen.



Verder ontwikkelen van de omgevingsgerichtheid van de GHOR en groeien in de rol van
ketenregisseur voor de geneeskundige hulpverlening en zorgcontinuïteit.
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Producten

Doel van het product

Beoogd resultaat in 2018


Titel

>95% van de door VRHM aan de GHOR gevraagde adviezen is binnen 10
werkdagen verstrekt.



evenementen van de VRHM aan gemeenten.

Adviezen over te nemen maatregelen voor
Adviezen vergunningverlening
evenementenveiligheid

beïnvloedbare risico’s bij vergunningverlening
publieksevenementen.

Bijdragen aan het integraal adviseren over vergunningverlening risicovolle

Specifiek: registratie procesindicatoren (als proef) voor effectieve inzet
maatregelen bij advisering risicovolle evenementen:


Aantal keer niet uitgenodigd voor overleg door gemeente.



Aantal keer niet advies gevraagd voor risicovol evenement.



Aantal keer geen complete adviesaanvraag ontvangen.



Aantal keer dat GHOR (externe) adviestermijn van 3 weken niet haalt.



Aantal keer zonder consensus over GHOR-advies in integraal VRHM-advies.



Bijdragen aan het inrichten van het proces van advisering vanuit VRHM.



Stimuleren en bijdragen aan het integraal adviseren over risicobeheersing van
VRHM aan gemeenten (conform afspraken werkgroep MDRB).

Specifiek:

Bijdragen aan advisering VRHM

Bijdragen aan adviezen over te nemen maatregelen

aan gemeenten over

voor beïnvloedbare risico’s bij infrastructurele projecten

risicobeheersing

en bestemmingsplannen.

Stimuleren en ontwikkelen van het integraal adviseren vanuit VRHM, RDOG
Hollands Midden en de twee Omgevingsdiensten (conform convenant).



(Stimuleren van het) bijdragen aan adviezen voor Omgevingsvisies en –
plannen van gemeenten om beïnvloedbare risico’s te beperken of te
voorkomen.



Als proef in 2018: registratie van procesindicatoren:
o

Aantal relevante adviesaanvragen voor integrale advisering aan
VRHM t.o.v. het totaal ontvangen aanvragen.

o

Aantal door de GHOR aan GGD of een andere zorgpartner
gevraagde bijdragen.
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Producten

Doel van het product

Beoogd resultaat in 2018


Stimuleren van het uitvoeren van een integrale VRHM-werkwijze waarbij

Beschikken over actuele en samenhangende regionale

deskundigheid wordt ingebracht van multidisciplinaire VRHM-werkgroepen

Bijdragen aan planvorming en

plannen en convenanten van de veiligheidsregio,

(koude fase) en deskundigen van de hoofdstructuur (warme fase). Hiermee

convenanten van de

waarbij geneeskundige en gezondheidskundige

wordt uitvoering gegeven aan het belang van Risicogerichtheid en

veiligheidsregio

aspecten een integraal onderdeel vormen van de

Omgevingsgerichtheid uit het Regionaal Beleidsplan VRHM.

multidisciplinaire hulpverlening.



Bijdragen aan het integraal adviseren over VRHM-planvorming en
convenanten.



Uitvoering van alle afgesproken overleggen met RAV, GGD, MKA,
ziekenhuizen, traumacentrum, huisartsenposten/kringen.



Voorbereiding van de bestuurlijke rapportage: de tweejaarlijkse monitoring van
de schriftelijke afspraken met zorginstellingen in de acute zorg over hun

Afspraken met RAV, GGD, MKA,
ziekenhuizen, traumacentrum,
huisartsenposten en –kringen in
regio Hollands Midden

voorbereiding op geneeskundige hulpverlening. Binnen de Traumaregio West

Afspraken over de voorbereiding op hun taken in de

werkt GHOR Hollands Midden samen met GHOR Haaglanden.

geneeskundige hulpverlening en / of hun inzet om de
kwaliteit van hun zorgverlening onder alle
omstandigheden te garanderen, gericht op verbinding
van veiligheid en zorg.

Specifiek:


Bijdragen aan de aansluiting tussen de OTO-programma’s van de
zorgpartners en die van de GHOR c.q. VRHM.



Op verzoek van zorgpartners: adviseren en/of ondersteunen in hun
voorbereiding en/of uitvoering van het beoefenen van het zorgcontinuïteitsplan
(maximaal 3x voor ziekenhuizen, 1x voor traumaregio en 2x voor
huisartsenposten).

Afspraken met (koepels van)
verpleeghuizen,

Afspraken over de voorbereiding om zorgverlening

gehandicaptenzorg, thuiszorg en

onder alle omstandigheden te verlenen (zgn.

GGZ-instellingen in regio Hollands

continuïteit van zorg).

Midden



Accountgesprekken 1 tot 2 x per jaar met zorgpartners.



Uitgevoerd beheer GHOR4all applicatie.



Beschikbaarheid van afspraken met GGZ-instellingen.

Specifiek:


Op verzoek van zorgpartners: adviseren en ondersteunen in hun
voorbereiding en / of uitvoering van het beoefenen van het
zorgcontinuïteitsplan (maximaal 5x voor care-instellingen).
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Producten

Doel van het product

Beoogd resultaat in 2018


Beschikbaarheid functiebeschrijvingen en werkinstructies/ taakkaarten voor
alle operationele GHOR-functies (ODPG, OvDG, ACGZ, HIN, HON, OMAc).

Parate en vakbekwame GHORcrisisorganisatie (mensen en
middelen)

Beschikken over samenhangende en actuele



informatie, middelen en afspraken en over
vakbekwame operationele GHOR-functionarissen.

>90% van de GHOR-functionarissen is opgeleid, getraind en geoefend
volgens de jaarplanning (van 1 april) van Opleiden Trainen Oefenen 2018.



Deelname aan alle VRHM-evaluaties van hoofdstructuur-oefeningen.



Aanbod aan operationele GHOR-functionarissen voor deelname aan
oefeningen van zorgpartners over hun crisisaanpak, gericht op
kennisverbreding hierover.

Leiding geven, coördineren en adviseren voor een

Operationele inzet

adequate en efficiënte geneeskundige hulpverlening en 

>95% van het totaal aantal gealarmeerde GHOR-functionarissen bij GRIP-

het zorgen voor het in stand houden van continuïteit

inzetten (vanaf GRIP 1) voldoen aan de vastgestelde c.q. wettelijke verplichte

van zorg in crisisomstandigheden.

opkomsttijden.

De kwaliteit van het voorbereidende werk komt hier tot



Deelname aan alle evaluaties van de VRHM van operationele inzetten.



Beschikbaarheid en actueel informatieplan 2017-2020 GHOR Hollands

uiting.

Midden.
Het effectief en efficiënt organiseren van
Informatiemanagement



Regionale aanpak voor verbetering van de informatieketen van en tussen

informatiestromen de organisatie in, binnen de

zorgpartners afgestemd op wederzijdse informatiebehoeften van zorgpartners

organisatie en de organisatie uit.

en veiligheidspartners en aansluitend op landelijke ontwikkelingen.


Stimuleren en ontwikkelen van horizontale informatievoorziening (vanuit MDI)
tussen de multidisciplinaire werkgroepen van VRHM.


Bevorderen van eenduidig en duidelijk taal- en
beeldgebruik in digitale en schriftelijke
Communicatie

communicatiemiddelen GHOR.


(zorgpartners en operationele functionarissen).

Herziene actuele website GHOR (inclusief nieuwsberichten) gericht op het
versterken van verbinding veiligheid en zorg voor partners in het netwerk

communicatiedragers gericht op begrip, bekendheid en
betrokkenheid bij haar doelgroepen (bestuur,

Visie en strategie op verbinding veiligheid en zorg, uitgevoerd met ingezette

GHOR.


Landelijke ontwikkelingen met betrekking tot communicatie vertaald in beleid
en acties naar GHOR, VRHM en RDOG Hollands Midden.



Projectleider Risicocommunicatie voor VRHM.
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Producten

Kwaliteitsmanagement

Risicomanagement

Doel van het product

Beoogd resultaat in 2018

Bijdragen aan sturing en verbetering van de uitvoering



Hercertificatie van het kwaliteitsmanagementsysteem.

van GHOR-taken en het lerend vermogen van de



Kritische primaire en ondersteunende processen zijn beschreven.

GHOR.



Uitgevoerd tevredenheidsonderzoek onder zorgpartners.



Een ingericht proces Risicomanagement dat voldoet aan ISO 2015.



Actueel overzicht van risico’s en kansen, inclusief waardering financiële

Effectief omgaan met bedreigingen en kansen op de
realisatie van de organisatiedoelen.

gevolgen.

Waarborgen van de continuïteit van de kritische
Continuïteitsmanagement

processen en de infrastructuur van GHOR Hollands



Actueel continuïteitsplan GHOR Hollands Midden.



Een GHOR Leer- en ontwikkelplan, met activiteiten en planning op individueel

Midden.

en teamniveau. Uitvoering start uiterlijk in het eerste kwartaal 2018. Evaluatie
van het plan in het vierde kwartaal 2018.

Bijdragen aan behoud en ontwikkeling van beschikbaar
deskundig en betrokken GHOR-personeel,
ondersteund met de voor hen juiste (werk)faciliteiten.
Personeel en facilitair
Uitgangspunt: deskundig en betrokken personeel is
van cruciaal belang voor de uitvoering van de GHORtaken.

Specifiek:


Implementatie van een nieuwe digitale werkwijze in de Cloud, waardoor tijd en
plaats onafhankelijk werken mogelijk wordt.



Realisatie van een kantooromgeving (kantoortuin) waar flexibel en in
wisselende samenstellingen (projecten) gewerkt wordt. Door de nieuwe
kantooromgeving wordt bevorderd dat medewerkers beter en sneller
geïnformeerd zijn over wat er extern speelt en hoe dit bijdraagt aan de keten
van crisisbeheersing.
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