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Voorwoord

Voor u ligt Uitruk op maat, de rapportage van het project Variabele voertuigbezetting. Daarin
vindt u een rubricering van de praktijkervaringen van de brandweer met variabele voertuig
bezetting.
Het project is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Programmaraad Brand
weerzorg van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR)
en is mogelijk gemaakt door subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Door het
project is gedurende anderhalf jaar kennis over en ervaring met variabele voertuigbezet
ting verzameld en gedeeld. Dit is gebeurd in vele bijeenkomsten en door diverse informatie
dragers.
Met dit rapport Uitruk op maat wordt het project Variabele voertuigbezetting afgerond.
In de dagelijkse praktijk en in de discussies op landelijk niveau zal het onderwerp zonder twij
fel aandacht blijven krijgen. Het steeds weer vinden van de balans tussen vaste routines
en flexibiliteit is immers één van de uitdagingen die hoort bij het brandweervak.
Mijn dank gaat uit naar de mensen in het veld, naar het projectteam en naar de begeleidings
commissie, die in samenspel deze complexe opgave tot een goed einde hebben gebracht.

Stephan Wevers
Voorzitter NVBR
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Samenvatting

Het project Variabele De tankautospuit met 6 personen (TS-6) is sinds de jaren ’80 als basisbrandweereenheid het
voertuigbezetting standaardantwoord van de brandweer op een melding en is als zodanig vastgelegd in het
Besluit veiligheidsregio’s. In veel regio’s is de brandweer zich hierop aan het herbezinnen.
Het project Variabele voertuigbezetting had tot doel om de kennis en ervaring die hiermee
in het land wordt opgedaan te inventariseren en te delen. Vele bijeenkomsten in het land,
documentatie op de website en het voorliggende rapport zijn daarvan resultaten. Oorspron
kelijk was een breed wetenschappelijk onderzoek beoogd, maar dat kon door gebrek aan
middelen en een te korte doorlooptijd niet worden gerealiseerd. De rapportage van het pro
ject bevat dan ook geen ‘harde’ aanbevelingen over de verschillende aspecten van variabele
voertuigbezetting zoals wetgeving, brandweerdoctrine, uitrukprocedures en les-, leer- en
oefenstof.
Variabele voertuigbezetting is één van de vele, onderling samenhangende, onderwerpen
in de vernieuwing van de brandveiligheid, waaronder opkomsttijden van de brandweer,
repressieve doctrines, brandveilig leven en het terugdringen van nodeloze uitrukken. Het
heeft te maken met lopende onderzoeken naar de vrijwilligheid en naar meldkamers. Pilots
met variabele voertuigbezetting vallen in de tijd samen met regionalisering, met effecten
van operationele grenzen en met bezuinigingen. Door al deze bewegingen is het lastig om
variabele voertuigbezetting op zichzelf te bekijken.
Variabele voertuig- Eerst wordt het onderwerp in kaart gebracht: waar hebben we het over, hoe was de
bezetting in kaart geschiedenis, wat doet men in het buitenland, hoe zit het juridisch in elkaar, wat betekent
gebracht het voor de beeldvorming van een incident en hoe zit het met de veiligheid?
Bij variabele voertuigbezetting gaat het in hoofdzaak over de inzet van een TS met 4 per
sonen (de TS-4) en de inzet van een kleiner voertuig voor snelle interventies met 2 perso
nen (de SIV). Deze eenheden worden ingezet als hulpconstructie om de opkomsttijden te
verbeteren en als mogelijkheid om flexibel te reageren op wat een incident vraagt: uitruk op
maat. Veelal komen beide motieven in een regio tegelijk voor.
De geschiedenis leert dat het aantal personen op de basisbrandweereenheid door de eeu
wen heen is afgenomen, als gevolg van de technische ontwikkeling. De laatste stap was in
de jaren ’80, toen de TS-6 werd vormgegeven. Naast de basisbrandweereenheid zien we, op
verschillende momenten in de tijd en op verschillende plaatsen, een SIV voorkomen.
Kijkend naar het buitenland dan valt op dat de benadering van brandveiligheid en brand
weer per land verschilt. Vergelijken is daardoor lastig, inspiratie opdoen kan wel. Elk land
kent een TS-achtig voertuig als basisbrandweereenheid. De minimumbezetting verschilt per
land: 3, 4, 5, 6 of meer personen, mede afhankelijk van de melding. Een aantal landen kent
daarnaast een soort SIV.
Vanuit juridische optiek kan het bestuur besluiten de TS-4 of SIV in te zetten, in plaats van
de TS-6, als de veiligheid en doeltreffendheid van het optreden (min of meer) gelijk blij
ven. Dit moet wel worden onderbouwd met maatschappelijk betekenisvolle motieven zoals
veiligheid en kosten en dient gepaard te gaan met zorgvuldige voorbereiding. Vanwege de
rechtszekerheid is landelijke afstemming van belang. Indien inzet van andere eenheden dan
de TS-6 meer regel dan uitzondering wordt, verdient het overweging op dit punt het Besluit
veiligheidsregio’s aan te passen.
Belangrijk zijn de nieuwe eisen die variabele voertuigbezetting stelt aan de beeldvorming
door de centralist op de meldkamer en door de bevelvoerder. Dezen moeten immers de mel
ding en de toestand duiden om de maatvoering voor de uitruk en inzet te bepalen.
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Voor grootschalig optreden, de bovenkant van het incidentspectrum, is men daarmee ver
trouwd, denkend vanuit de onderkant van het incidentspectrum nog niet.
De veiligheid van het brandweerpersoneel is een centraal thema, dat in het Besluit veiligheids
regio’s als abstractie wordt genoemd. Veiligheid moet tastbaar worden gemaakt in de juiste
taak-middelenbalans en door preparatie, communicatie, organisatie en procedures.
Variabele voertuig- Tegen deze achtergrond zijn circa 40 praktijksituaties in het verslag opgenomen. Doordat de
bezetting in de initiatieven van onderaf en zonder centrale regie tot stand zijn gekomen is de vergelijkbaar
praktijk heid beperkt. In veel gevallen is een pilot nog lopend. Enkele korpsen hebben een inhoude
lijke evaluatie opgesteld, waarin indicaties voor het inzetbereik van de TS-4 zijn opgenomen.
In de aangereikte evaluaties is geen melding gemaakt van bijzondere veiligheidsproblemen.
Wel wordt gewezen op de noodzakelijke voorzorgen en op beperkingen.
Vanuit de korpsen en regio’s is veel materiaal over de voorbereiding van variabele voertuig
bezetting ter beschikking gesteld. Soms is eerst een uitvoerige studie gemaakt, doorgaans
is een min of meer uitvoerig projectplan opgesteld, ter ondersteuning van de voorbereiding
en de bestuurlijke besluitvorming. Vanuit al deze documenten komt een aantal punten naar
voren dat in een pilot aandacht verdient. Door deze onderwerpen goed te behandelen wordt
tevens invulling gegeven aan de juridisch vereiste zorgvuldigheid. Deze punten zijn:
1 Procesvoorwaarden
Betrek de medewerkers en afdelingen die het aangaat (ploegen, opleiding&oefening, meld
kamer). Geef de bevelvoerders een belangrijke rol. Informeer management, bestuur, onderne
mingsraad en collega-diensten (politie, ambulance, …). Zorg voor een duidelijk projectplan.
2 Probleem en oplossing
Geef aan waarom variabele voertuigbezetting wordt ingezet en wat uitruktechnisch precies
de bedoeling is. Zet de gekozen formule om in duidelijke procedures, met aandacht voor het
hele proces: melding - alarmering - uitruk - inzet - evaluatie.
3 Personeel
Anders dan bij de TS-4 moet voor de SIV geworven worden. In alle gevallen is een goede
opleiding en oefening noodzaak. Bij de SIV zijn de beperkingen duidelijker dan bij de TS-4,
oefenen is belangrijk, om routine en vertrouwen in de werkwijze op te bouwen.
4 Materieel en huisvesting
Een SIV moet aangeschaft worden en vergt een passende stalling.
5 Alarmering en opschaling
In plaats van één standaardantwoord ontstaan meer varianten. Dat stelt nieuwe eisen aan de
beeldvorming van het incident door de centralist op de Meldkamer Brandweer en vervolgens
door de bevelvoerder. Daarnaast moet duidelijk zijn op welke manier kan worden opge
schaald tot (minimaal) een TS-6-bezetting indien de klus dat vergt.
6 Veiligheid
Dit kan een apart hoofdstuk zijn, maar komt ook in elk van de andere punten terug. Bij de
veiligheid gaat het om de juiste taak-middelenbalans, de preparatie, communicatie, organisa
tie en procedures. Variabele voertuigbezetting is al jaren een praktijkgegeven dat beter goed
geregeld kan worden dan dat het ongeregeld blijft.
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7 Bestuurlijke en juridische aspecten
Inzet van variabele voertuigbezetting vergt bestuurlijke besluitvorming, zoals voorgeschre
ven in het Besluit veiligheidsregio’s. Hieraan zijn zorgvuldigheidsvoorwaarden verbonden
(gelijkwaardig niveau brandweerzorg, geen afbreuk aan de veiligheid en gezondheid van het
brandweerpersoneel).
8 Kosten
Variabele voertuigbezetting kan op termijn mogelijk besparingen opleveren maar in eerste
instantie zijn er meerkosten (planontwikkeling, aanschaf materieel, opleiding en oefening,
tweezijdig uitrukken, …).
9 Monitoring en evaluatie
De vernieuwing moet zich altijd veel grondiger verantwoorden dan de bestaande gebruiken.
Bovendien moet er nog een hoop geleerd en ontwikkeld worden. Daarom is monitoren van
het werk in de praktijk belangrijk, waarbij zowel de cijfers (opkomsttijden, aantal uitrukken,
classificatie) als de ervaringen van alle betrokkenen belangrijk zijn.
Het vervolg op het Variabele voertuigbezetting is onderdeel van de repressieve doctrine. Daarover moet eenheid
project Variabele van denken en doen bestaan, alleen dan zijn bijstand en opschaling mogelijk, zijn opleiding
voertuigbezetting en oefening landelijk te ondersteunen en kan innovatie bloeien. Daarom moet de branche toe
naar een landelijk kader voor vernieuwde repressie. Om dat te bereiken zullen het brandweer
veld en het Rijk nog stappen moeten zetten in onderzoek, uitwerking en besluitvorming. Wat
variabele voertuigbezetting betreft gaat de discussie bij de TS-4 en de SIV-2 over een smalle
band in het taakspectrum van de brandweer: het takenpakket dat te zwaar is voor de SIV-2
respectievelijk de TS-4, oftewel het opschalingsmoment naar TS-6 en de wijze van opschaling.
Het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veilig
heid en Justitie (WODC) is gevraagd nader onderzoek te doen. Aanbevolen wordt hierbij het
omslagpunt SIV-2 / TS-4 naar TS-6 mee te nemen. Het rapport Uitruk op maat zal voorts ter
bespreking worden aangeboden aan de Wetenschappelijke Raad Brandweer. Het veld werkt
mede via de NVBR verder aan de brandweerdoctrine. Daarnaast is er één landelijke termino
logie nodig van varianten in voertuigen en bezetting, landelijke acceptatie op basis van taak-/
middelenpakketten, positionering in opschalingmodellen en uniforme uitrukprotocollen en
meldkamerinstructies. Op basis daarvan kunnen de geaccepteerde varianten landelijk worden
opgenomen in opleiding en oefening en zo nodig in het Besluit veiligheidsregio’s.
Dit vergt dat, naast het wetenschappelijk onderzoek, de praktijk wordt geclusterd en ingeka
derd zodat meer geleerd kan worden en wordt toegegroeid naar eenheid van denken en
doen. In 2013 zullen de resultaten van wetenschap en praktijk moeten worden samengebracht
en zal duidelijk worden hoe en wanneer besluitvorming over een landelijk kader voor ver
nieuwde repressie kan plaatsvinden, zodat perspectief ontstaat.

9

1 Inleiding

1.1 Te ru gkijke n
Bij de brandweer is nooit precies bekend wat er het komende uur of de komende week zal
gaan gebeuren. Dat maakt het werk ook zo afwisselend. Het antwoord op deze onzekerheid,
dat in de vorige eeuw is gevonden, is het breed inzetbare basisvoertuig, de tankautospuit,
met zes collega’s aan boord (de TS-6).
Terugkijkend kan het werk worden overzien: wat waren de klussen, hoe is het aangepakt?
Dan valt op dat het merendeel van de uitrukken of nodeloos was, of met een beperkte interventie door bijvoorbeeld twee collega’s had kunnen worden afgehandeld. Soms gaat een
werkgever van vrijwilligers klagen omdat zijn medewerker ineens weg is, eigenlijk voor niks.
Bestuurders van beroepsposten vragen zich af of de uitruk zo moet en of het niet anders kan,
met meer rendement. Andersom wordt, in een aantal posten, een aantal uren per etmaal, de
minimale bezetting niet gehaald of niet tijdig gehaald. Dan is het óf wachten op de zesde col
lega en kiezen voor het niet halen van de vereiste opkomsttijd óf alvast maar rijden met vier
of vijf, dus eigenlijk onderbezet? En als dit zich vaak voordoet en het niet lukt om méér vrijwil
ligers te werven, dan komt het sluiten van de post in beeld.
Deze mix van vragen en motieven leeft al vele jaren binnen het brandweerveld. Zo is op het
landelijk brandweercongres in 2000 het idee van snelle interventievoertuigen besproken,
die incidentafhankelijk zouden worden aangekleed en bemand. Op andere momenten is het
onderwerp benaderd vanuit het “wachten op de brand” in beroepskazernes, dat maatschap
pelijk niet meer houdbaar lijkt. Daar waar bezuinigd moest worden kon de schijnbare overkill
aan hulpverleners niet aan de aandacht ontsnappen. En waar de bezetting niet gehaald werd
en de enthousiaste kern van vrijwilligers streed om het behoud van de post, werd soms onder
bezet uitgerukt.
De aanpak waarbij de repressie beter wordt afgestemd op de hulpvraag wordt ook wel ‘uitruk
op maat’ genoemd. Bij uitruk op maat gaat het vooral om de maatvoering bij kleinere inciden
ten. Immers, met alle projecten die in de vorige eeuw zijn uitgevoerd is de uitruk op maat bij
de rampenbestrijding al aardig gemeengoed geworden, gezien het systeem van opschaling en
de multidisciplinaire samenwerking. Hiermee is tevens gezegd dat uitruk op maat niets afdoet
aan de slagkracht die moet worden ingezet bij woningbrand, industriebrand en dergelijke.
Terugkijkend is het makkelijk om aan te geven bij welke incidenten de alarmering en opkomst
minder had gekund. Een volgende vraag is, op welke manier de gewenste inzet redelijk is te
voorspellen en hoe na een beperkte alarmering snel kan worden opgeschaald als dat nodig is.
We kennen deze systematieken al wel in de rampenbestrijding, maar nog niet bij de kleinere
incidenten.
Deze inhoudelijke benadering is ook financieel vertaald en daarmee is de discussie op scherp
gezet. Hoewel financiële doorrekeningen soms worden bestreden vanuit de brandweer en
projecten met variabele voertuigbezetting nergens puur uit bezuinigingen voortkomen,
kijken gemeenten die fors moeten bezuinigen uiteraard ook door die bril naar de brandweer.
Variabele voertuigbezetting raakt dan vermengd met bezuinigingen op de brandweer, zonder
dat aan de juiste basisvoorwaarden wordt voldaan. Doelstellingen als innovatie, snelle hulp en
veiligheid kunnen samengaan met efficiëntie, maar dit vergt zorgvuldige overweging.
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Samengevat:
de brandweer werkt met de TS-6 als breed inzetbaar 1ste lijns voertuig;
in veel gevallen blijkt de TS-6 een zwaar middel in relatie tot de klus;
bij een aantal vrijwillige posten zijn er momenten op de dag dat een bezetting van 6 niet
of niet tijdig wordt gehaald;
bij beroepsposten komt de vraag op of de werktijd niet met een hoger (maatschappelijk)
rendement kan worden benut;
gemeenten en vervolgens veiligheidsregio’s staan onder druk van bezuinigingen.

Veiligheidsregio
Zeeland

Zeeland werkt al jarenlang met variabele voertuigbezetting. Gezien de beperkte
beschikbaarheid van vrijwilligers in met name het buitengebied is, vanaf 2009, in grote
delen van Zeeland tijdens kantooruren de TS-4 in het regionaal dekkingsplan opgenomen.
Daarbij wordt de SIV-2 dan wel een andere TS-4 ingezet als aanvulling.

1.2 Variabele voertuigbezetting als paraplu
Verbetering van de opkomsttijd en uitruk op maat hebben de afgelopen jaren op meer
plaatsen tot initiatieven geleid, waarbij elk initiatief een eigen historie, doelstellingenmix en
aanpak kent. Vanuit haar doelstelling om kennis en ervaringen uit het veld beter te delen was
er voor de NVBR aanleiding om al deze initiatieven te overzien en ze in kaart te brengen.
Het gemeenschappelijke kenmerk van alle initiatieven was, dat in bepaalde gevallen wordt
afgestapt van de standaard TS-6 en gewerkt wordt met varianten van voertuigen en voer
tuigbezetting. Daarom is de naam project Variabele voertuigbezetting gekozen. Dit project is
uitgevoerd door een projectgroep, met medewerking van velen in het hele land en gesteund
door een begeleidingscommissie onder bestuurlijk voorzitterschap en met inbreng van de
vakorganisaties (zie bijlage B voor Projectorganisatie Variabele voertuigbezetting).
Kennis en ervaringen delen is een belangrijke taak van de NVBR. Daarnaast is duidelijk dat de
brandweer nu moet experimenteren, leidend tot ‘vernieuwde repressie’, maar dat de manieren van uitruk, de repressieve doctrines, uiteindelijk landelijk één geheel moet vormen.
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Zonder dat ene geheel immers verwateren de opschalingmogelijkheden, worden eenduidige
tactieken onmogelijk, lopen opleiding- en oefening uit de rails en worden het leren van
elkaar, innovatie en onderzoek sterk bemoeilijkt.
Een tekort aan vrijwilligers leidde in De Meern, Vleuten en Zuilen tot goedkeuring voor
uitruk met TS-4. Motto ‘Één team, één taak’. Indien de bevelvoerder inschat dat meerdere taken moeten worden uitgevoerd, dan schaalt hij op. Daarnaast werkt Utrecht aan
‘Brandweerzorg op Maat’, een onderzoek naar de mogelijkheden voor het optreden met
een variabele bezetting, zonder daarbij in te leveren op de benodigde slagkracht voor de
maatgevende incidenten.
Zoals dat ook gaat bij de uitruk is het bij dit project een stuk makkelijker om achteraf te rap
porteren dan dat het vooraf was om te plannen. Het project Variabele voertuigbezetting was
een oriënterend onderzoek, zo bleek al snel, waarbij als hoofdactiviteit kennis en ervaringen
werden verzameld en vervolgens gedeeld. Het oorspronkelijke projectvoorstel, om gedegen
en breed onderzoek te doen en op basis daarvan nu met landelijke kaders te komen, bleek
te ambitieus. Er was te weinig geld voor, maar de zaak is ook te ingewikkeld om binnen
anderhalf jaar onder de knie te krijgen. Het vergelijken van praktijksituaties op kernpunten
en vervolgens daaraan conclusies verbinden veronderstelt vergelijkbaarheid en dus ordening
vóóraf. Daar was geen sprake van, het gaat immers om initiatieven van onderaf. Bovendien
ontbreekt in de praktijk een algemeen geldend referentiekader. De rapportage bevat dan ook
geen ‘harde’ aanbevelingen over het inzetten van variabele voertuigbezetting door de korp
sen, over het aanpassen van wet en regelgeving, het aanpassen van de brandweerdoctrine, de
uitrukprocedures en de bijpassende les- en leerstof en oefeninstructies.
Nochtans is het mooi dat er nu een overzicht ligt van alle initiatieven, doelen en leerpunten
opdat korpsen van elkaar kunnen leren en afstemming over de werkwijzen kan worden voor
bereid, geïnspireerd door circa 40 praktijkgevallen.
Vanuit het project zijn enkele deelonderzoeken gedaan, waarvan een overzicht is opgeno
men in bijlage D. Voor het verzamelen en delen van kennis is gedurende het jaar een aantal
activiteiten ondernomen, zoals bijeenkomsten in het land, informatie presenteren via internet
en praktijkonderzoek onder andere in Zweden. Voor de voorliggende rapportage is uiteraard
gekozen voor de hoofdlijnen. Alle onderliggende documenten zoals opgenomen in bijlage F
zijn beschikbaar via www.brandweerkennisnet.nl/vv. De literatuurverwijzingen in de rappor
tage sluiten daarop aan.
Variabele voertuigbezetting staat niet op zichzelf en moet ook niet worden gezien als het ant
woord en het enige antwoord op problemen met bijvoorbeeld opkomsttijden of beschikbaar
heid van vrijwilligers. Er is een relatie met een aantal andere projecten binnen de brandweer
in Nederland, zoals onder meer opkomsttijden van de brandweer, repressieve doctrines en
brandveilig leven. In figuur 1 is daarvan een overzicht opgenomen.

.
.
.
.
.

Samengevat:
er zijn in het land vanuit verschillende motieven projecten ontstaan;
vanwege haar doelstelling van kennisdeling heeft de NVBR hierin een rol op zich genomen;
het project was geen wetenschappelijk onderzoek leidend tot harde aanbevelingen, maar een
inventarisatie en rubricering geïnspireerd door circa 40 praktijkgevallen;
de voorliggende rapportage is op hoofdlijnen, daarnaast is inhoudelijk materiaal beschikbaar
voor kennis delen via www.brandweerkennisnet.nl/vv;
variabele voertuigbezetting is één van de vele, onderling samenhangende, activiteiten in de
vernieuwing van de brandveiligheid en moet niet op zichzelf als de oplossing voor problemen
met bijvoorbeeld opkomsttijden worden gezien.
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Ontwikkelingen en projecten binnen het vakgebied van de brandweer
Verkleinen kans

brand

Beperken effect

Bouwbesluit 2012

Bedrijfsvoering

Variabele voertuigbezetting

Nieuwe benadering brandveiligheid

Visie op vrijwilligheid

Brandweerdoctrine

Brandveilig Leven

Regionalisering

Opkomsttijden en dekkingsplannen

Nieuwe meldkamerorganisatie
Nodeloze Uitrukken Terugdringen (NUT)
Regionale Uitvoeringsdiensten
Onderzoek brandkromme / brandverloop
Brandonderzoek

Figuur 1
Ontwikkelingen en
projecten vakgebied
brandweer

De brandweer richt haar aandacht op het voorkomen van incidenten en op het bestrijden
van een incident en zijn effecten. De veranderende wereld vraagt van de brandweer aanpassingen, zowel vakinhoudelijk als organisatorisch. Vernieuwen is noodzakelijk. Hiervoor
is binnen het vakgebied van de brandweer een aantal ontwikkelingen en projecten in gang
gezet, die in onderling verband staan. In deze figuur zijn de ontwikkelingen en projecten in
kaart gebracht die raakvlakken hebben met variabele voertuigbezetting.

1.3 Doelstelling en omgeving
De doelstelling die uiteindelijk voor het project werd gekozen luidt: realiseer een ‘paraplu’
waaronder korpsen, die initiatieven ontplooien op het gebied van variabele voertuigbezet
ting, kennis en ervaringen met elkaar kunnen delen.
Dit betekent dat de volle breedte van de initiatieven is meegenomen, ongeacht regio, motie
ven, betrokken brandweermensen (vrijwillig / beroeps), probleem, oplossing, werkvormen,
projectvorm, inspraak et cetera. Er is dus niet vanuit een bepaalde probleemstelling  bijvoor
beeld dekkingsproblemen of rendementsproblemen – gezocht naar een pakket mogelijke
oplossingen, er is gekeken naar waarom en hoe variabele voertuigbezetting in de praktijk
functioneert.
Bij de aard van de opdracht en bij de fase waarin het thema nu zit, hoort vanuit de NVBR geen
oordeel vooraf, maar een open bezien van wat er feitelijk in het veld gebeurt.
Voor een goed begrip van de discussies over variabele voertuigbezetting is het nodig om kort
de omgeving te schetsen waarin variabele voertuigbezetting plaatsvindt.
Er zijn de motieven van medewerkers, leidinggevenden en bestuurders. Inhoudelijk, organi
satorisch, financieel. Nergens speelt één motief, steeds spelen meer motieven door elkaar.
Medewerkers, management en bestuur leggen daarbij vaak verschillende accenten, elke groe
pering kijkt uiteraard door de eigen bril naar dit onderwerp.
Voor vrijwillige posten respectievelijk vrijwillig personeel heeft variabele voertuigbezetting
een andere positie dan voor beroepspersoneel. Voor de vrijwilligers is het soms een mogelijk
heid de eigen post open te houden en méér bij uitrukken van betekenis betrokken te zijn,
terwijl beroepspersoneel er makkelijk een bezuiniging in kan zien. Bij de beroepsposten wordt
door het management en het bestuur de vraag naar rendement steeds meer gesteld. Bij vrij
willige posten is de efficiëntie maar een beperkt vraagstuk, omdat het vrijwilligerssysteem in
zichzelf kosteneffectief is.
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SIV Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond wil in een aantal gebieden de opkomsttijden verbeteren en tegelijk een basis leggen voor het regiobreed realiseren van uitruk op maat.
Hiervoor wordt de SIV-2 ingezet, die bij beperkte incidenten (bijvoorbeeld containerbrand, OMS-meldingen, hulpverleningen) binnen 1 minuut zelfstandig uitrukt.
Bij gebouwbranden, beknellingen en ongevallen met gevaarlijke stoffen rukt de SIV
ook uit, maar gevolgd door een TS-6. In de loop van 2012 zullen 5 SIV’s operationeel zijn.
In de veiligheid van het personeel wordt voorzien door het toepassen van duidelijke
procedures en instructies en het extra opleiden van SIV-personeel.
Een aantal regio’s is in de afgelopen jaren overgestapt van bestuurlijke grenzen naar operationele grenzen, omdat werken met operationele grenzen een betere brandweerzorg voor
de burger oplevert. Deze overgang leidde soms tot het verkleinen of opheffen van posten.
Variabele voertuigbezetting kan hiermee verbonden worden en kan dan de geur meekrijgen
van beperking van de brandweerzorg.
Sinds 2004 - en in sommige regio’s al langer - loopt de discussie over de regionalisering van de
brandweer. Er wordt volop gefuseerd en landelijk lijkt de besluitvorming over verplichte regi
onalisering rond te komen nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met de betreffende wets
wijziging, zodat ook de laatste schapen over de dam zullen gaan. Variabele voertuigbezetting
speelt zich af binnen deze fusiecontext.
Het financiële aspect heeft een duw in de rug gekregen door de financiële crisis en de bezuini
gingen waarvan het einde nog niet in zicht is. Dit maakt het niet altijd makkelijk om variabele
voertuigbezetting als uitruk op maat puur inhoudelijk te blijven bekijken.
De wens om vroeg in een proces actie te nemen geldt niet alleen voor de repressie, maar ook
voor de veiligheidsketen als geheel. Er wordt daarom stevig ingezet op risicobeheersing en
op gedragsverandering bij burgers en bedrijven (brandveilig leven). In het enthousiasme voor
deze aspecten wordt weleens de indruk gewekt alsof repressie eigenlijk een achterhaalde
zaak is. Niets is minder waar uiteraard. Repressie staat voor burgers voorop als men aan de
brandweer denkt.
Al met al een complex geheel, dat in figuur 1 in beeld is gebracht.
In openheid experimenteren is van groot belang voor de noodzakelijke innovatie van de
brandweer. Dat gebeurt voor veiligheid, maar de opgaven van regionalisering en bezuini
gingen maken het innoveren niet makkelijk. Het zoeken naar oplossingen, in de korpsen en
regio’s, voor reële problemen onder de noemer variabele voertuigbezetting zit zodoende
in lastig vaarwater. Mede dit heeft ertoe geleid dat er een zekere v erharding van discussies
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is opgetreden. Daarbij is de focus onder meer komen te liggen op de veiligheid van burgers
en van brandweerpersoneel, alsof dat ter discussie zou staan. Over dat punt wil de NVBR op
voorhand duidelijk zijn: de veiligheid van burgers en brandweerlieden staat helemaal niet ter
discussie. Nogmaals, het gaat om het zoeken van goede oplossingen voor reële problemen.

.
.
.
.
.

Samengevat:
de doelstelling van het project Variabele voertuigbezetting is kennis en ervaring delen;
variabele voertuigbezetting kan voor vrijwilligers en beroeps heel verschillende betekenissen
hebben: mogelijkheid tot verbetering van de opkomsttijd enerzijds, bezuiniging anderzijds;
projecten van variabele voertuigbezetting vallen in de tijd samen met regionalisering, effecten
van operationele grenzen en bezuinigingen;
naast de nadruk op het voorkómen van incidenten blijft repressie van groot belang;
om deze redenen is de discussie over variabele voertuigbezetting vaak lastig.

1.4 Leeswijzer
Het verslag is, na de inleiding, opgezet in drie hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt het feno
meen ‘variabele voertuigbezetting’ nader bekeken en komen onder meer de definities, de
geschiedenis, het juridisch kader en het buitenland aan de orde. Hoofdstuk 3 geeft een over
zicht van de praktijkgevallen van variabele voertuigbezetting in het land en van de ervaringen
die zijn opgedaan. In hoofdstuk 4 wordt de stand van zaken opgenomen en wordt gekeken
naar het vervolg. Tenslotte zijn er bijlagen: de afkortingen, informatie over de voertuigen, een
overzicht van verricht onderzoek, een overzicht van de initiatieven in het land en een naschrift
van de vakorganisaties.
In Zuid-Limburg waren er bij een aantal posten onvoldoende vrijwilligers beschikbaar,
met name tijdens kantooruren. Door een werkbezoek aan Denemarken is enthousiasme
ontstaan voor een snel inzetbaar voertuig met een kleine bezetting (SIV). Dit idee is
verder uitgewerkt en sinds 2010 staat er een SIV-2 in Nijswiller, centraal gelegen tussen
vijf posten. In de dagsituatie rukt de SIV-2 met een bevelvoerder en een manschap binnen
1 minuut uit. Aanvullend materieel komt volgens het ‘vrije instroom’ principe ter plaatse.

SIE Veiligheidsregio
Zuid-Limburg
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Els de Jongh, bevelvoerder Brandweer ZuidLimburg, post Simpelveld:

“De Snelle Interventie Eenheid is
geen bedreiging maar een kans”
Vijf Limburgse brandweerposten hebben één
gemeenschappelijk knelpunt: teruglopende
opkomst van vrijwilligers tijdens de daguren. De oplossing: zet een door twee personen bemande Snelle Interventie Eenheid
op een centrale plaats tussen de vijf woonkernen, als ‘kopgroep’ naast de reguliere
alarmering.
Na voorbereidende oriëntaties en trainingen, kreeg
de SIE in Nijswiller in februari 2010 een vaste plek
in de uitrukprocedure voor de gemeenten Gulpen
Wittem, SimpelveldBocholtz en Vaals. Els de Jongh,
bevelvoerder op de post Simpelveld, ziet de snelle
eenheid niet als bedreiging maar als kans.
“Toen ik hoorde van de plannen om overdag een
bemande Snelle Interventie Eenheid mee te alarme
ren, moest ik eerst wel even nadenken. Willen we
dit wel? Komen anderen nu ons brandje blussen
omdat ze sneller zijn? Een werkbezoek en training
in Denemarken en veel overleg tussen de hogere
leiding en de bevelvoerders en manschappen, leid
den tot meer genuanceerde ideeën. Dankzij de
SIE konden de vijf posten blijven bestaan. Je moet
critici kunnen uitleggen dat een SIE geen broodroof
is, maar kansen biedt voor vrijwilligersposten met
opkomstproblemen. Twee plus vier is óók zes.”
Belangrijk voor het draagvlak was volgens Els de
Jongh de gekozen aanpak. “We zijn als lokale
posten vanaf de eerste ideeën nauw betrokken
geweest bij het uitwerken van een voor ons pas
sende oplossing. We zijn op training geweest in
Denemarken, waar snelle interventieeenheden de

standaard zijn. Ook hebben we daar veel met erva
ringsdeskundigen gesproken, over zowel technische
als emotionele aspecten van het optreden met een
beperkt team. Dat gaf ons veel houvast. Daarna
hebben we vanuit de eigen capaciteit van de vijf
posten een pool gevormd van mensen die bij toer
beurt overdag de SIE bemannen. Door deze aanpak
is de ZuidLimburgse oplossing iets ván onszelf en
vóór onszelf.”
Uit de ruim twee jaar praktijkervaring met de SIE
trekt Els de volgende lessen: Het is van belang
dat de posten zelf achter het concept staan, want
samenwerken is een noodzaak. De TS moet meteen
na het inmelden bij de alarmcentrale contact opne
men met de SIE om door te geven of de bemanning
al dan niet compleet is. Is er vooral behoefte aan
een bevelvoerder of aan twee extra manschappen?
Als de SIE als eerste ter plaatse is, kan je met twee
mensen al veel doen. Een grondige verkenning uit
voeren en waterwinning opbouwen bijvoorbeeld.
Zo kun je belangrijke tijdwinst boeken. Met twee
man naar binnen gaan bij een forse woningbrand
is geen optie, tenzij je zeker weet dat de tankauto
spuit met backup al vlak om de hoek is. Die back
up is wel cruciaal voor het veiligheidsgevoel. Ik heb
zelf nooit het gevoel gehad dat ik tijdens een inzet
met de SIE in een onveilige situatie zat. Een nut
tige tip tot slot is dat de uitrusting van een kleine
snelle eenheid beperkt moet zijn. Je moet er geen
tweepersoons tankautospuit van maken. Hoe meer
spullen je erin stopt, hoe groter de verleiding om
bij aankomst dingen te gaan doen waar je met een
klein team helemaal niet op bent berekend. En we
zijn en blijven een aanvulling op de tankautospuit!
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Figuur 2 Overzicht krachtenveld variabele voertuigbezetting

Wet op de Veiligheidsregio
Strategische reis / Brandweer over morgen
Economische crisis / bezuinigingen
Gebeurtenissen
Fusie / regionalisering
Eén meldkamer-organisatie
Operationele grenzen

Ministerie V&J
Tweede Kamer
Politiek / bestuurlijk

Veiligheidsberaad
Veiligheidsregio’s
Gemeente

Management

Variabele
voertuigbezetting

Vrijwilligers
Medewerkers
Partijen

Korpsen

Beroeps
Ondernemingsraad
Georganiseerd overleg

CMHF
Vakbonden

Abvakabo FNV
CNV Publieke Zaak

Vernieuwde repressie

Burger

Uitruk op maat

NVBR

Veiligheid

RRC

Slagkracht
Thema’s
Opkomsttijd
Opschaling
Eén landelijk kader repressie
Verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid

17

2 Variabele voertuigbezetting
nader bekeken
2.1 Inleiding
Onder variabele voertuigbezetting gaan meerdere varianten van voertuigen
en voertuigbezettingen schuil die onderling sterk verschillen. Hieronder worden die varianten
benoemd, zodat duidelijk is waar het om gaat.
Om variabele voertuigbezetting goed te kunnen plaatsen binnen de formules van de brand
weer is het nuttig even wat breder te kijken: zowel de geschiedenis van de brandweer in
Nederland als de situatie in de landen om ons heen kunnen aanknopingspunten bieden en de
discussie helpen.
Vervolgens is er het vraagstuk van de wet: wat mag en kan en wat niet? Een ander aspect is
het totale proces van melding tot afronding incident, waarbinnen de daadwerkelijke inzet zich
afspeelt.
Tenslotte is het belangrijk om te kijken naar de manier waarop het vraagstuk van de veiligheid
van burgers en brandweerpersoneel binnen het thema van variabele voertuigbezetting aan
de orde komt.
Ondanks alle inspanningen lukte het brandweer Almere ook in 2008 niet om de norm
voor de opkomsttijden te halen. Oorzaken: vacatures binnen de vrijwilligersgroep en de
afstand tussen wonen/werken en de kazerne. Om de opkomsttijd te verbeteren is een
proef gestart met TS-4. Inmiddels is het voorstel voor het werken met flexibele voertuigbezettingen onderweg naar het Veiligheidsbestuur.

2.2 Variabele voertuigbezetting gedefinieerd
Ordening begint met eenduidigheid in begrippen. Het uitgangspunt voor de basiszorg is de
TS-6, dat is de basisbrandweereenheid zoals het Besluit veiligheidsregio’s die noemt. De bezet
ting hiervan bestaat uit een chauffeur/pompbediener, een bevelvoerder, een aanvalsploeg
[1+2] en een waterploeg [3+4].
De TS-6 is indertijd onderbouwd met de zorgnormen, waar de handleiding brandweerzorg op
is gebaseerd. In de zorgnormen zijn standaardklussen beschreven, gebaseerd op de standaard
brandkromme. Daaruit volgt voor de als standaard gedefinieerde klussen wat je aan kunt pak
ken, hoeveel mensen je nodig hebt en wat de opkomsttijden zijn.
Bij variabele voertuigbezetting wordt op meer manieren anders gewerkt:
a De tankautospuit rukt uit met een bezetting van vier brandweercollega’s (TS-4). Over alle pilots
heen is de formule van de TS-4 hetzelfde: bevelvoerder + chauffeur en een aanvalsploeg [1+2].
b Er wordt naast de TS een kleiner voertuig ingezet, speciaal bepakt voor de bestrijding van
kleinere incidenten en voor de eerste klap, met een bezetting van twee collega’s: het snelle
interventievoertuig SIV-21. Op een enkele plaats wordt ook met een SIV-4 geëxperimenteerd,
maar deze variant is niet operationeel. Informatie over de SIV is opgenomen in bijlage C.
c Aanvullend wordt wel gebruik gemaakt van een standaard dienstvoertuig waarmee personeel
zich snel naar een incidentlocatie kan begeven, het P/M-voertuig2 . Deze eenheid verricht dus
zelfstandig geen taken, maar versterkt de TS-4 tot TS-6. Hiervoor worden ook wel de SIV-2 en
het hulpverleningsvoertuig (HV) gebruikt.
1
2

In het land zijn er verschillende benamingen, voor de duidelijkheid gebruiken we in dit verslag de namen zoals aangegeven.
In enkele regio’s wordt het begrip SIE gebruikt voor SIV.
N.B.: Dit voertuig wordt ook wel Snelle Interventie Eenheid SIE genoemd, maar dat is verwarrend aangezien met dit voertuig
geen interventies worden ondernomen.
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d Naast deze variaties is er nog een ander type variatie, zoals de combi TShoogwerker
(Dordrecht), de kleine TS (Delft) en de motorfiets (Haaglanden). Deze varianten zijn uiter
aard interessant, maar niet representatief voor de brede beweging van variabele voertuig
bezetting.
Binnen de voorliggende rapportage gaat de aandacht vooral uit naar de volgende elementen:
TS6, TS4 en SIV4/2. Voor aanvulling van personeel worden wel het personeel/materieel
voertuig (P/M) en het hulpverleningsvoertuig (HV) gebruikt. Opmerkelijk is, dat geen varian
ten zijn aangemeld met een bezetting van 3 of van 5 personen. In andere landen komen die
aantallen wel voor zoals blijkt in paragraaf 2.4.
De TS heeft landelijk een zekere standaardisatie in bepakking bereikt. De bepakkinglijsten
van de SIV’s daarentegen zijn in de regio’s zelf gedefinieerd en dus verschillend, waardoor ook
de slagkracht kan verschillen.
De varianten van variabele voertuigbezetting kunnen dus verschillen in personele bezetting
en in materieel en bepakking. Beide aspecten bepalen mede de slagkracht.
Met de genoemde variaties zijn diverse vormen van alarmering en inzet mogelijk, waarbij
verschillende doelen worden nagestreefd. De varianten zijn te onderscheiden in twee hoofd
groepen: variabele voertuigbezetting als hulpconstructie gezien de bestaande normen en
variabele voertuigbezetting als nieuwe werkwijze: uitruk op maat. Binnen één regio kunnen
meerdere varianten tegelijk voorkomen uiteraard, waardoor in de veelkleurige praktijk zaken
samenkomen.
In ZuidLimburg is het incidentspectrum ten behoeve van uitruk op maat in beeld gebracht
(zie figuur 3). De buitenste gele band omvat de onderkant van het incidentspectrum, dat ge
schikt zou zijn voor de SIV2 (resp. SIV4, TS4). Dit betreft circa 85% van de meldingen.

Containerbrand

Dienstverlening

Buitenbrand
Til-assistentie
Gevaarlijke stoffen
Beknelling personenauto
Binnenbrand
Binnenbrand Middel
Autobrand
Binnenbrand Nacontrole
PAC-melding
OMS Nacontrole

OMS A1

Grote Brand
Buitenbrand Middel
Ongeval
Hulp algemeen
Aanrijding letsel
Duikongeval
Rest

OMS A2

Figuur 3 Overzicht van incidenttypes
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Ernst van het incident

Verdere opschaling
omslagpunten
opschaling

Inzetgebied TS-6
Inzetgebied TS-4
Incident of
hulpverleningsvraag

Inzetgebied SIV-2

Figuur 4 De piramide geeft de hulpverleningsvraag aan. Er zijn als regel meer kleine incidenten en
Inzetbereik en om minder ernstige incidenten, ernst en aantal zijn globaal genomen omgekeerd evenredig.
slagpunt opschaling Beginnend van onderaf kan elke variant van variabele voertuigbezetting een stuk van de
piramide aan. Voor elke eenheid houdt het ergens op, voor de SIV-2 eerder dan voor de
TS-4 enzovoort.
In het huidige systeem starten de inzet en de eventuele opschaling bij de TS6. Bij uitruk op
maat starten de inzet en de eventuele opschaling bij de SIV2. Uitruk op maat stelt zodoende
nieuwe eisen aan de beeldvorming. Verschillende vormen van eerste uitruk zoals TS6, TS4
en SIV2 immers vereisen dat de Meldkamer Brandweer (MKB) en vervolgens de bevelvoerder
de slagkracht afstemmen op wat het incident vereist. Zij doen dat op basis van de beeldvor
ming en die moet dus goede aandacht krijgen. Dat geldt ook voor de opschaling. Naarmate de
slagkracht van de uitgerukte eenheid beperkter is moet uiteraard eerder worden opgeschaald
in het geval dat het incident groeit of groter blijkt dan aangenomen. Omdat de SIV2 zowel
minder bezetting heeft als minder bepakking zal het opschalingsmoment voor de SIV2 eerder
aan de orde zijn dan voor de TS4. Ook de TS6 kent uiteraard een bovengrens, waarbij moet
worden opgeschaald. Een en ander is aangegeven in figuur 4. De verhoudingen in figuur 4 zijn
gekozen voor de beeldvorming en geven niet exact een getalsverhouding weer.

.
.
.
.
.

Samengevat:
variabele voertuigbezetting komt voor als TS6, TS4, SIV2/4 en P/M en HV voor aanvulling;
er is variabele voertuigbezetting als hulpconstructie om de opkomsttijden te verbeteren;
er is variabele voertuigbezetting als uitruk op maat, om de respons aan te passen aan wat de
bestrijding van een incident vergt;
in veel gevallen werkt dezelfde formule in een regio als hulpconstructie en als perspectief op
uitruk op maat;
variabele voertuigbezetting stelt nieuwe eisen aan de beeldvorming van het incident, bij de
centralist in de MKB en bij de bevelvoerder en aan de wijze van opschaling.
In Apeldoorn zag men een teruglopende beschikbaarheid van vrijwilligers én er
werd van de brandweer een bijdrage gevraagd aan de gemeentebrede bezuinigingen.
Zo kwam de vraag op of het met de huidige technieken en -tactieken nog noodzakelijk
is om bij elke incidentmelding de TS-6 in te zetten. Dit leidde tot een onderzoek naar
de TS-4, dat in 2008-2011 is uitgevoerd.
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Jos Dijkgraaf, bevelvoerder kazerne Loosduinen, regio Haaglanden:

“Flexibeler en sneller met de motor”
‘Vernieuwde repressie’ heet het regionaal
kapstokproject waarmee de Veiligheidsregio
Haaglanden nieuwe uitrukconcepten verkent.
Niet alleen concepten op vier wielen, maar
ook op twee.
In het voorjaar van 2012 doet in delen van Den
Haag, LeidschendamVoorburg en Rijswijk een
‘brandweermotor’ zijn intrede. Jos Dijkgraaf, bevel
voerder op de kazerne Loosduinen wordt een van
de ‘éénmansbrigades’ die het voertuig gedurende
een pilot van een jaar gaan bemensen. Een brand
weermotor, wat kan je ermee en wat niet?
“Met een motor ben je enorm flexibel en vooral in
druk en chaotisch stadsverkeer kan je er veel tijd
winst mee boeken. Niet door zo hard mogelijk door
de stad te scheuren, maar door optimaal gebruik te
maken van de mogelijkheden die een motor biedt.
Het voertuig is klein, smal, wendbaar en kan zowel
in de stad als op de snelwegen gemakkelijk zijn weg
vinden. Zelfs via routes die voor auto’s niet toe
gankelijk zijn, zoals fietspaden en smalle stegen of
tussen de auto’s in de file door.”
Zeven bevelvoerders van Brandweer Haaglanden
hebben een intensieve twee weken durende aanvul
lende rijtraining bij de politie gevolgd, om het veilig
uitrukken met de motor onder de knie te krijgen.
Jos Dijkgraaf: “De randvoorwaarden voor deelname
aan de pilot waren dat mensen al enkele jaren mo
torervaring hebben én enkele jaren praktijkervaring
als bevelvoerder. Zij kunnen, wanneer ze als eerste
arriveren bij een incident, een snelle eerste ver

kenning doen en eventueel zelfstandig een begin
maken met het blussen van kleinere buitenbranden
of voertuigbranden. Daarvoor is de motor voorzien
van een compact schuimblussysteem met een slang
van 30 meter. Ook zijn er wat gereedschappen zoals
een airbaghoes, meetapparatuur voor koolmo
noxide, een AEDapparaat en een ademluchtset op
de motor aanwezig. Het is echter nadrukkelijk niet
de bedoeling dat de motorbevelvoerder op eigen
houtje brandende panden binnengaat. Hij rijdt
altijd aanvullend op een reguliere tankautospuit.
Wel zijn er bepaalde typen meldingen waar de mo
torverkenner eerst poolshoogte kan gaan nemen,
alvorens te beslissen of verdere inzet van de brand
weer nodig is. Zo dragen we bij aan een efficiëntere
inzet van mensen en middelen.”
“De brandweermotor rukt niet uit vanaf een
kazerne, maar rijdt overdag rond in het verzor
gingsgebied. Daardoor kan de motorverkenner snel
ter plaatse zijn. Ik ben er erg enthousiast over en
zie grote pluspunten voor deze vorm van flexibel
uitrukken, vooral in het stedelijk gebied van Den
Haag. Als bevelvoerder moet je wel wennen aan het
feit dat je in je eentje op een motor zit. Gewoonlijk
zit je in de tankautospuit naast de chauffeur en heb
je onderweg naar het incident tijd om alvast na te
denken over je inzetplan. Nu ben je tijdens de rit in
de eerste plaats motorrijder en moet je je aan
dacht volledig bij het verkeer hebben. Pas als je ter
plaatse bent afgestapt, kan je schakelen naar je rol
als bevelvoerder en je met het incident bezig gaan
houden. Voor de verkeersveiligheid is het belangrijk
dat we die voorwaarde goed in het oog houden.”

21

2.3 Geschiedenis
3
Wat leert ons de geschiedenis? Als het gaat om de bezetting van brandweereenheden dan
zien we door de eeuwen heen dat met het verbeteren van de hulpmiddelen het aantal perso
neelsleden per eenheid afneemt.

In 1682 had een spuit 32 bedieners, voornamelijk vanwege het vermoeiende pompen. Water
leiding onder druk verlichtte die taak. Vanaf 1864 kwamen stoomspuiten beschikbaar, waar
voor inclusief koetsier en bevelvoerder zeven of negen personen per spuit nodig waren. Rond
1910 deed de motorisering haar intrede. De bezetting van een motorspuit werd vastgesteld op
negen man: twee redders, een ordonnans (voor de berichten), twee man voor de waterwin
ning, twee man voor de eerste aanval, de chauffeur/pompbediener en de bevelvoerder. Deze
negen maakten een bluscapaciteit beschikbaar waarvoor eerder tientallen tot honderden
mensen nodig waren.

bron: G. Kopper s

In de jaren dertig kwamen babyvoertuigen in zwang, die we nu SIV zouden noemen: bestel
wagens met een draagbare motorspuit en allerlei klein gereedschap om kleine incidenten te
kunnen oplossen: ondergelopen kelders, stormschade, schoorsteenbrandjes, verdwaalde kat
ten en kleine buitenbrandjes. In de oorlog kwamen er nog diverse soorten van dergelijke SIV’s
bij. In de jaren ’50 deed de hogedrukspuit zijn intrede, de voorganger van de TS, met een be
zetting van zeven koppen. Soms werd, in Rotterdam bijvoorbeeld, vooruit gereden met in de
wijken gestationeerde SIV’s (Volkswagenbusje, DAF 55, …) voor de eerste aanval. In de jaren
’70 kwamen portofoon en mobilofoon beschikbaar en werd de ordonnans overbodig. Toen in
de jaren ’80 het grootschalig optreden aan de brandweer werd opgedragen waren standaard
voertuigen nodig, waarvan ieder wist wat ervan te verwachten. De oplossing werd de TS-6,
die landelijk werd ingevoerd (met in A’dam een 7de man) en waarmee in de loop van de jaren
’90 via het Project Versterking Brandweer redelijke eenheid werd bereikt. Deze oplossing, die
in die tijd uitstekend paste, vraagt nu om herbezinning.
Brabant-Zuidoost doet een pilot Uitruk op maat met een specifiek innovatief voertuig
(SIV). Doel is zowel de paraatheid garanderen als het beschikbare potentieel efficiënt in
te zetten voor risicobeheersing en brandveilig leven.
De creativiteit van de brandweermensen is in 1990 uiteraard niet gestopt. Op het brandweer
congres in het Evoluon in 2000 werd de SIV weer ter discussie gebracht, in 2003 werd in Delft
een kleiner voertuig ontwikkeld opdat de brandweer sneller door de Delftse binnenstad kon
rijden - en zo zijn er vele plaatselijke oplossingen gevonden. Sinds 2010 is de brandweer weer
3

Deze paragraaf is gebaseerd op Koppers_Historie voertuigbezetting, juli 2011.
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volop in discussie via uitruk op maat en de plaatselijke oplossingen zijn nu onderwerp van
studie in het project Variabele voertuigbezetting.

.
.
.
.

Samengevat:
in de loop der eeuwen is de bezetting van brandweereenheden teruggelopen, als afhankelijke
van de technische hulpmiddelen enerzijds en de tactiek anderzijds;
er wordt steeds gezocht naar de optimale combinatie van snelheid, wendbaarheid en slag
kracht;
in de jaren ’80 van de vorige eeuw is de TS-6 ontstaan als oplossing voor de brede basiszorg,
voor standaardisatie bij grootschalig optreden, met een implementatieperiode tot medio
jaren ’90;
deze oplossing vraagt nu om herbezinning; dat is waar het project Variabele voertuigbezet
ting over gaat.

2.4 Buitenland
De brandveiligheid wordt in elk land anders benaderd, is per land op een andere maatschap
pelijke basis gestoeld en de brandweer kent overal een andere rol en organisatie. Hoewel lan
den daardoor onderling niet zomaar te vergelijken zijn, kan een blik over de grens een goede
inspiratiebron vormen en het beeld verrijken. Hiertoe is door het NIFV onderzoek gedaan4.
In Zweden werkt men als basisbrandweereenheid met een soort TS met 5 collega’s. De func
ties 3 en 4 zijn daar samengevoegd. In Groot-Brittannië kent men ook een soort TS, waarvan
de minimum-bezetting verschilt per regio (3, 4 of 5). De bezetting is soms afhankelijk van hoe
veel personen er dienst hebben respectievelijk opkomen en in een aantal regio’s van de aard
van het incident (uitruk op maat). Ook België kent een soort TS, de voorgeschreven bezetting
is daar 6 personen, maar de leidinggevende mag toestemming verlenen voor een bezetting
van 5 of 4. In Duitsland is de regeling niet helemaal uniform en met een andere structuur,
waarbij grote aantallen vrijwilligers deelnemen. Een basiseenheid is een peloton, bestaat uit
22 personen, opgebouwd uit eenheden van drie. Een uitruk met 9 personen is het minimum,
voor brand met redding wordt een minimum van 16 aanbevolen. Frankrijk kent voor branden
een mini-TS met 6 personen en een TS-achtig voertuig met 6 tot 8 personen. Voor de kleinere
klusjes hebben de Fransen een kleiner voertuig, bemand door twee personen, voor ongeval
bestrijding kennen zij een hulpverleningsvoertuig met twee personen.
De Zwitserse TS met 5 personen rukt bij voorkeur samen uit met een autoladder en een
hulpverleningsvoertuig, dus totaal 9 personen. In de Verenigde Staten wordt als ideale bezet
ting voor het TS-achtige voertuig vier personen genoemd, maar in de praktijk is de bezetting
verschillend per regio of stad. Denemarken is voor Nederlandse regio’s het voorbeeld voor de
SIV. De SIV-2 is daar het eerstelijns voertuig, enerzijds voor de kleinere klussen en anderzijds
om bij brand zo snel mogelijk de eerste klap uit te delen in afwachting van een mede gealar
meerd TS-achtig voertuig met een bezetting van vier personen.
Tot slot valt op dat alle landen richtlijnen kennen voor de samenstelling van brandweereenhe
den, soms gebaseerd op wetgeving.

“Voor mij is variabele voertuigbezetting een belangrijke inzet voor vernieuwing
bij de brandweer.”
Minister Opstelten tijdens Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 15 februari 2012.

4

Voertuigbezetting brandweer buitenland, versie 26-01-2012.
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Tabel 1
Landenoverzicht

Land

Minimumbezetting

Uitruk op maat / SIV

Zweden

TS-variant

5

ja

Groot-Brittannië

TS-variant

3, 4 of 5

ja

België

TS-variant

4, 5 of 6

ja

Duitsland

TS-variant

9

-

Frankrijk

TS-variant

6

ja

Zwitserland

TS-variant

5

-

Verenigde Staten

TS-variant

4

-

SIV

2

Ja

Denemarken

.
.
.
.
.
.

Basisvoertuig

Samengevat:
de situatie rond brandveiligheid en brandweer is per land anders en daardoor niet goed
vergelijkbaar;
alle landen om ons heen kennen een soort TS als basisbrandweervoertuig, met een minimumbezetting van 3 personen;
bij brand worden veelal meer eenheden gezonden;
in een aantal landen kent men een voertuig met 2 personen voor inzet op kleinere klussen en
op technische hulpverlening;
in Denemarken is de eerste uitruk voor de SIV, met aanvullende inzet van de TS-4 bij zwaardere
klussen;
de bezetting en bepakking van de voertuigen is soms gebaseerd op wetgeving.

2.5 Juridisch kader
In het Besluit Veiligheidsregio’s is de TS-6 als standaard basisbrandweereenheid vastgelegd5.
In afwijking hiervan kan het bestuur van de veiligheidsregio dan wel het college van burge
meester en wethouders besluiten tot een andere samenstelling van basisbrandweereenheden,
mits daarmee wordt voorzien in een gelijkwaardig niveau van brandweerzorg en geen af
breuk wordt gedaan aan de veiligheid en gezondheid van het brandweerpersoneel (artikel
3.1.5. Besluit veiligheidsregio’s).
Daarbij moet men zowel naar de kosten van preventie of voorzorg kijken, als naar de kans op
schade en de omvang ervan. Van de brandweer wordt de nodige inspanning verwacht om de
(maatschappelijke) schade te beperken. De invulling van deze zorgplicht dient echter binnen
de grenzen van het redelijke te blijven.
Indien bij de voorbereiding van deze andere samenstelling de vereiste zorgvuldigheid in acht
wordt genomen, dan kan het bestuur geen onrechtmatige daad worden verweten in het
geval schade zou optreden die mogelijk in verband is te brengen met de afwijking van de
standaard. Is er geen bestuursbesluit, of is de zorgvuldigheid niet in acht genomen, dan zou
het bestuur aansprakelijk kunnen worden gesteld. Voor de realisering van de vereiste zorgvul
digheid geeft paragraaf 3.2 “De projectaanpak en de leerpunten” een aantal handvatten.
De vereiste zorgvuldigheid leent zich er niet voor om op regioniveau, generiek en voor alle
posten, op basis van één besluit tot een andere systematiek te komen. De afwijking moet dus
per kazerne of post of groep van posten worden bekeken.
De overwegingen die het bestuur kunnen doen besluiten om tot afwijking te komen, moe
ten uiteraard maatschappelijke betekenis hebben. Zij kunnen gegrond zijn op het tekort aan
vrijwilligers op enig moment, en/of op het realiseren van gewenste opkomsttijden en/of op
(maatschappelijk) rendement.
5

Het juridisch kader is onderzocht door prof. Mr. Dr. Hol: Juridisch onderzoek variabele voertuigbezetting 19 maart.
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Bij het mogelijk maken van een andere samenstelling van basisbrandweereenheden is door
de wetgever eerstens gedacht aan de TS-4 en niet aan de SIV. De SIV wordt niet ingezet als
basisbrandweereenheid maar als specialistisch voertuig voor de kleinere incidenten. Zodoende
maakt de SIV onderdeel uit van een andere systematiek van optreden. Ook dan is het verstan
dig de beoogde werkwijze onder te brengen in een bestuursbesluit op grond van artikel 3.1.5.
Besluit veiligheidsregio’s.
Indien de brandweer zou willen afstappen van één vastomlijnde basisbrandweereenheid, of
als regel een andere basisbrandweereenheid zou willen inzetten dan de TS-6, dan is wijziging
van het Besluit veiligheidsregio’s nodig. Een uitzonderingsclausule is er immers niet voor be
doeld om regel te worden. Dit zou dan een wijziging van het Besluit veiligheidsregio’s verei
sen, al dan niet via de beleidsevaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s.

.
.
.
.
.
.

Samengevat:
als de veiligheid en doeltreffendheid van het optreden (min of meer) gelijk blijft bij optreden
met TS-4 in plaats van TS-6, staat vanuit het gezichtspunt van zorgvuldige hulpverlening niets
in de weg aan het bestuur van de veiligheidsregio dan wel het College van B&W, om de stan
daardbezetting te verlagen van TS-6 naar TS-4;
dat de veiligheid en doeltreffendheid van het optreden gelijk blijft (of verbetert) moet wel
worden onderbouwd (met verwijzing naar evaluaties / onderzoek); verdere landelijke evaluatie lijkt daarvoor geboden;
relevante gezichtspunten daarbij zijn de kosten van zorg en de bestuurlijke afwegingen die
moeten worden gemaakt in verband met beperkingen van het budget, de reductie van schade
(door sneller en adequater uitrukken);
afwijkende bezettingen zijn eerder verantwoord wanneer het besluit daartoe gepaard gaat
met gerichte maatregelen met betrekking tot adequate melding/alarmering en opschaling;
in verband met de zekerheid (rechtszekerheid en bestuurlijke zekerheid) is landelijke afstem
ming aangewezen;
indien inzet van voertuigen met een van de bezetting van de wettelijke basiseenheid afwij
kende bezetting meer regel dan uitzondering wordt, verdient het overweging op dit punt het
Besluit veiligheidsregio’s aan te passen.

2.6 Beeldvorming en de rol van de Meldkamer Brandweer
Met name bij uitruk op maat moet niet alleen gekeken worden naar de inzet als zodanig,
maar ook naar het proces dat daaraan vooraf gaat. Daar ligt immers een beoordelings
moment, op grond waarvan de inzet op een incident bepaald wordt, bijvoorbeeld SIV-2 of
TS-4 of TS-6 (bijzondere incidenttypen met een eigen antwoord laten we hier buiten beschou
wing). Er worden nieuwe eisen gesteld aan de beeldvorming. Daarbij is eerstens de omvang
van het incident bepalend, ofwel de vereiste slagkracht, en de vraag of hierbij defensief dan
wel offensief optreden past. Het aspect defensief-offensief is momenteel nog niet geproto
colleerd, maar dat zal in de toekomst waarschijnlijk wel gebeuren. Vervolgens is de gevaar
inschatting van belang omdat ongeacht wat het incident vraagt de veiligheid van de collega’s
voorop staat.
De MKB is de plaats waar de eerste beoordeling van het incident plaatsvindt. Variabele voer
tuigbezetting betekent dat de algemene reflex “TS” - de MKB als doorgeefluik - niet meer
afdoende is. Er zal op basis van inzetprocedures voor verschillende typen incidenten een keuze
voor eerste alarmering moeten worden gemaakt. Het meldkamersysteem GMS kan hierbij
uiteraard ondersteuning verlenen in de vorm van uitrukvoorstellen, maar van de beoordeling
door de centralist wordt méér verwacht dan nu het geval is. Hiermee wordt de MKB nog meer
het zenuwstelsel van het repressieve proces en dat brengt een zekere rolverandering met
zich mee, die zowel voor centralisten als voor de mensen in het veld gewenning zal vergen.
Centralisten moeten daarvoor ook zijn toegerust en meer dan voorheen in staat zijn om met
de bevelvoerder mee te denken.
Deze ontwikkeling van de rol van de MKB en van de brandweercentralist vraagt extra aan
dacht nu opschaling naar 10 gemeenschappelijke meldkamers is voorzien en daarbinnen een
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verdere integratie tussen de disciplines. Politie en ambulance werken immers met enkelvou
dige basisvoertuigen, terwijl de brandweer met uitruk op maat verschillende varianten gaat
kennen.
De centralist bepaalt de eerste alarmering. Vervolgens is het aan de bevelvoerder om zich
al tijdens het uitrukken een beeld te vormen van het incident. De bevelvoerder zal op elk
moment tijdens de opkomst, tijdens het aanrijden of ter plaatse, zo nodig opschalen, zoals
ook nu het geval is.

.
.
.
.

Samengevat:
bij uitruk op maat worden nieuwe eisen gesteld aan de beeldvorming;
de centralist in de MKB krijgt een zwaardere rol;
dit vereist dat meldkamer en centralist daarvoor zijn toegerust;
hierdoor vragen het opschalings- en integratieproces van de meldkamers extra aandacht
na alarmering ligt de beeldvorming bij de bevelvoerder, die op elk moment kan opschalen.

2.7 Veiligheid
De NVBR is een vereniging van en voor brandweermensen. De NVBR besteedt daarom in het
bijzonder aandacht aan de veiligheid van brandweerpersoneel. Bij variabele voertuigbezetting
is de veiligheid bovendien als eis genoemd in het Besluit veiligheidsregio’s. De zorg voor de
veiligheid leeft uiteraard ook binnen de posten en kazernes en bij de vakorganisaties.
Als het gaat om de eigen veiligheid, is het vitaal dat de brandweercollega’s bij het optreden
steeds de afweging maken tussen verschillende manieren van optreden, of bepaalde acties
nalaten in afwachting van versterking. Indien dat laatste aan de orde is, wordt van de collega’s verwacht dat zij de zuigkracht van het incident - en de eventuele druk uit de omgeving weerstaan totdat voldoende slagkracht ter plaatse is. Dit vraagstuk doet zich bij elk voertuig
en bij elke bezetting voor. In elk geval moet worden voorkomen dat collega’s worden uitgeno
digd om met z’n tweeën of met z’n vieren tactieken toe te passen die zes personen veronder
stellen. Over het algemeen kan met de SIV-2 of de TS-4 één taak tegelijk worden uitgevoerd
(“één team - één taak”) en daar moet men zich dan toe beperken. Dat kan ook want uitruk
op maat is gericht op de kleinere klussen en niet op risicovolle branden of grote ongevallen.
Aandacht vraagt het punt waar de kleine klus overgaat in een grotere - dat is de beeldvor
ming waar in paragraaf 2.6 over wordt gesproken.
De discussies over de eigen veiligheid gaan verder dan dit. Er wordt gesproken over binnen of
buiten de comfortzone, over een veiligheidsparadox, over objectieve en subjectieve veiligheid 6 .
Het ziet er niet naar uit dat deze discussies de brandweer inzake de variabele voertuigbezetting veel verder gaan helpen. Naast de definitieproblemen, de moeilijkheden om de juiste
variabelen te isoleren en de onmogelijkheid om nare gevallen na te bootsen is de verwachting
dat de veiligheid helemaal niet is te koppelen aan het ene aflegsysteem of het andere. Het
begrip ‘veiligheid’ is als abstractie in het Besluit veiligheidsregio’s opgenomen, maar moet
praktisch worden vertaald. Veiligheid gaat om de juiste taak-middelenbalans, preparatie,
communicatie, organisatie en procedures7.
Alle initiatieven in het land hebben op verschillende manieren aandacht besteed aan de
borging van veiligheid: door dubbel uitrukken, risico-inventarisatie, oefening, snelle opscha
ling. Daarbij moet in gedachten worden gehouden dat er de afgelopen jaren veelvuldig en
op vele plaatsen in het land, de ene keer met minder en de andere keer met meer personeel
is uitgerukt. Het goed doordenken en organiseren van dergelijke variabele voertuigbezetting
lijkt beter voor de veiligheid van brandweerpersoneel dan het zo maar laten gebeuren.
Wat de veiligheid van de burgers en het schadebeeld betreft: hierop hebben vele factoren
invloed, zoals de preventieve staat van gebouwen, het brandveiligheidsbewustzijn van de
burgers, de snelheid waarmee een brand wordt ontdekt en gemeld enzovoort. Met dat als
6
7

Zie bijvoorbeeld: http://www.linkedin.com/groups/Lees-in-Brand-Brandweer-2-4101715.S.94918468.
Deze onderwerpen kunnen op meer manieren worden gegroepeerd; brandweer Bussum hanteerde voor haar risico-analyse voor de
SIV bijvoorbeeld de dertien ‘onzichtbare basisfactoren’ van TRIPOD (Bussum_Risico analyse TS-2).
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gegeven is de algemene regel dat burgers het liefst zo snel mogelijk hulp wensen. Variabele
voertuigbezetting als hulpconstructie en de inzet van SIV’s zijn erop gericht om die hulp snel
ler te verlenen dan wel een eerste klap uit te delen.

.
.
.
.
.
.

Samengevat:
voor de NVBR heeft veiligheid van brandweerpersoneel en van burgers prioriteit, hierin
gesteund door het ministerie van Veiligheid en Justitie en door vakorganisaties;
ook bij pilots dient de veiligheid voorop te staan;
veilig optreden vereist steeds de afweging tussen risico’s, tactiek en slagkracht, ongeacht
de bezetting;
verbreding en verdieping van de veiligheidsdiscussie brengt de brandweer met het onderwerp
variabele voertuigbezetting niet verder;
variabele voertuigbezetting is een praktijkgegeven dat beter goed geregeld kan worden dan
dat het ongeregeld blijft;
veiligheid van de burgers is van veel factoren afhankelijk. Variabele voertuigbezetting is erop
gericht sneller hulp te verlenen.
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Dennis Lantrok, bevelvoerder in opleiding, Brandweer Almere:

“Twijfels hebben plaatsgemaakt
voor vertrouwen”
Dennis Lantrok, bevelvoerder in opleiding
bij Brandweer Almere, was in 2010 bijzonder
sceptisch over de plannen om op de post
Almere-Haven met een TS-4-bezetting te
gaan uitrukken. Maar creatieve oplossingen
voor de veiligheid van de inzet hebben hem
het vertrouwen gegeven dat ook met een
kleinere bezetting veilig en daadkrachtig
kan worden opgetreden.

met creatieve oplossingen goede inzetvoorwaarden
voor de viermansbezetting kunnen creëren. Als de
pomp eenmaal is opgestart kan ook de chauffeur
pompbediener ademlucht omhangen en samen met
de bevelvoerder tot zekere hoogte ondersteuning
leveren aan de aanvalsploeg. We hebben wel gere
geld dat er in zo’n situatie dan een politieagent bij
de tankautospuit staat, want je kan het voertuig
niet onbeheerd achterlaten temidden van publiek.”

“Ik was in 2010 op de post AlmereHaven als dag
dienstmedewerker én vrijwilliger werkzaam, toen
de korpsleiding vanwege opkomstproblemen het
plan lanceerde voor invoering van het TS4model.
Ik had aanvankelijk grote twijfels. Was het niet
vooral een bezuiniging? Zo ja, dan is het een ver
keerde, want op veiligheid moet je nooit bezuini
gen. In mijn beleving zijn nu een bezuinigingsopga
ve én het opkomstprobleem in één combioplossing
vertaald. Mijn weerstand in het begin had vooral
te maken met de nogal rommelige communicatie
over de plannen. Uiteindelijk is dat recht getrokken
en zijn we door de leiding goed geïnformeerd en
zijn we qua training prima op de TS4systematiek
voorbereid.”

Het veiligheidsgevoel van de TS4ploeg wordt ver
der versterkt doordat bij meldingen van woning
of gebouwbrand in Almere altijd vanuit twee
posten wordt uitgerukt. “Is er een brandmelding
in AlmereHaven, dan komt de TS6 van Almere
Stad er direct achteraan. Is die al voor een andere
klus ingezet, dan wordt automatisch een TS4 van
AlmereBuiten meegealarmeerd, waar de nieuwe
systematiek inmiddels ook is ingevoerd. De rijtijd is
dan wel langer. Maar omdat beide TS4kazernes
24 uur per dag zijn bemenst, heb je nog steeds
relatief snel backup. Eén keer was het even span
nend, toen we bij een woningbrand met meerdere
brandhaarden en mogelijk meerdere slachtoffers
werden geconfronteerd. Dan wil je heel graag twee
man erbij hebben. We konden als TS4ploeg snel
één slachtoffer op de begane grond redden. Daarna
konden we boven verder gaan verkennen, omdat de
inmiddels gearriveerde TS6 van AlmereStad bene
den de brandhaard bluste en zo een veilige situatie
voor ons schiep. Ik merkte dat de TS4ploeg tijdens
deze inzet als een geoliede machine werkte. Het
ging snel en soepel qua taakverdeling en de back
upeenheid was er toen we hem nodig hadden. Dit
incident en andere praktijkervaringen hebben mij
het volste vertrouwen gegeven in een TS4inzet.”

Toch bleef Dennis sceptisch over het alternatieve
uitrukken. Vooral de chauffeur en de bevelvoerder
worden in zijn ogen extra belast, omdat zij een deel
van de taken van de ontbrekende nummers 3 en 4
van de uitrukploeg moeten overnemen. Dennis
vervolgt: “Normaal gesproken vormen die twee
manschappen de rugdekking van de aanvalsploeg
die naar binnen gaat, maar die twee man ben je nu
kwijt. Dat is toch inleveren op een stukje veiligheid,
zei mijn onderbuikgevoel. Uiteindelijk hebben we
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3 Variabele voertuigbezetting
in de praktijk
3.1 Landelijk overzicht
Op dit moment zijn bij de NVBR initiatieven op het gebied van variabele voertuigbezetting8
aangemeld in 20 van de 25 veiligheidsregio’s.
In alle regio’s is variabele voertuigbezetting een hulpconstructie vanwege problemen met de
bezetting en/of de opkomsttijd. In veel regio’s is het daarenboven een strategische keuze voor
uitruk op maat, dat regiobreed wordt ingevoerd zodra dat goed mogelijk is.
In veel regio’s bevinden initiatieven zich nog in de start- of uitvoeringsfase, in enkele regio’s zijn
pilots afgerond, in sommige regio’s moeten pilots nog beginnen.
In enkele gevallen, zoals bij de Veiligheidsregio Zeeland en in Delft, is variabele voertuigbezetting al een aantal jaren in de werkwijze van de brandweer verankerd. Op veel plaatsen is
variabele voertuigbezetting in beweging. Via Brandweer Kennisnet zullen deze bewegingen
zo goed als mogelijk te volgen zijn via links naar de verschillende bronnen.
Het overzicht van de situatie per 30 maart 2012, met korte toelichting per post of regio,
is opgenomen in bijlage E. Hieronder de samenvatting:
Tabel 2
Overzicht
praktijksituaties

Uitruk op maat
SIV-2

TS-4

divers

Hulpconstructie
TS-4

2 x TS-4

SIV-2+TS

TS-4+ ..

divers

1

Alkmaar

X

2

H’liede en Spaarnwoude

X

3

Heemstede

X

X

4

Halfweg-Zwanenburg

X

X

5

Bennebroek

6

Ouder-Amstel

7

Beemster

X

8

Oostzaan

X

9

Waterland

X

10

Zeevang

X

11

Landsmeer

12

Gooi- en Vechtstreek

13

Amersfoort-Centrum

14

Amersfoort-Noord

15

Soesterberg

16

Utrecht, vrijwilligers

17

Rijswijk

18

Naaldwijk

19

Den Haag

20

Delft

8

X

In onderzoek

In onderzoek

X

X

TS-6

X

X
X
X
X

B

X

B

XC
SIV-4
X
motor
X

Bijlage 1: Quickscan (update), versie februari 2012.

A

P/M
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Uitruk op maat
SIV-2

TS-4

Hulpconstructie

divers

TS-4

2 x TS-4

SIV-2+TS

21

Midden-Delfland

22

Dordrecht

23

Zwijndrecht

24

Oud-Beijerland

25

Korendijk

26

Lansingerland

X

X

27

Hellevoetsluis

X

X

28

Schiedam,

X

X

29

Rotterdam-Zuid

X

X

30

Zeeland

X

31

Almere

32

Apeldoorn

XF

33

Zevenaar

XB

34

Buren

35

Nijmegen-Noord

36

Kampen

37

Haaksbergen

38

Veghel

X

divers

X TS-4
Combi

TS-6
XD
X

X

X

X

X
XE
X

X
X
XG
HVi
SIV-4

Eindhoven/Helmond

40

Veldhoven

41

Limburg-Noord

X

42

Nijswiller

X

totaal

13

X

TS-6

H

39

A
		
B
C
D

TS-4+ ..

XB
X

X

X
X

14

3

7

7

11

3

5

H Deze SIV kent maximaal vier
E Tijdens de pilot is dit een TS-6.
In pilotfase bij prio 1 altijd met
		 bemanningsleden. Is dus SIV-2-4.
F Afhankelijk van de meldingeen 2de TS-4 erbij.
I Hier rukt de HV uit met 2 per		 classificatie.
Alleen bij prio 2 en lager.
		 sonen om de TS-4 aan te vullen
G Alleen bij prio 2 en lager;
Zo nodig opschalen met TS-6.
		 tot 6.
TS-6 wordt mede gealarmeerd. 		 mogelijk ook OMS?

3.2 Evaluaties
Veel initiatieven met variabele voertuigbezetting zijn nog in voorbereiding of lopend. Van een
aantal is een evaluatie beschikbaar gesteld. Deze evaluaties zijn uiteraard met verschillende
doelstellingen en op basis van verschillend stramien tot stand gekomen en daardoor moeilijk
vergelijkbaar.
Om toch een indruk te krijgen zijn hieronder ter illustratie twee voorbeelden van evaluaties
opgenomen waarin inhoudelijke aspecten aan de orde worden gesteld. Daarnaast is van de bij
de NVBR beschikbare evaluaties een ruwe categorisering gemaakt, opgenomen in tabel 3.

30

Piet Kemp, bevelvoerder, post Vleuten:

“Uitruk met TS-4 bevordert motivatie
van vrijwilligers”
Variabele voertuigbezetting wordt door
sommige critici gezien als een van bovenaf
opgelegd onheil. Maar binnen de brandweerpost Vleuten van de Veiligheidsregio
Utrecht kwam de vraag om met minder dan
zes mensen te mogen uitrukken in 2007
juist vanuit de ploeg zelf. Inmiddels hebben de Vleutenaren al vijf jaar ervaring in
het uitrukken met een ‘TS-4’. Bevelvoerder
Piet Kemp vertelt over zijn beleving van het
alternatieve uitrukken.
“De afgelopen tien jaar is Vleuten veranderd van
een dorp in een deel van een grote Utrechtse
forensenwoonkern met minder lokale bedrijvig
heid. Dat had zijn weerslag op de beschikbaarheid
van vrijwilligers. Herhaaldelijk kregen we bij alarm
de tankautospuit niet vol en de regels beletten
ons om met minder mensen uit te rukken. Andere
posten moesten het dan van ons overnemen. Dat
was dodelijk voor de motivatie. Eind 2007 kregen
we bij de directie van Brandweer Utrecht de handen
op elkaar voor een pilot met een TS4. Door de
proef ontstond draagvlak binnen de ploeg en na
gebleken succes is de variant op de standaarduitruk
structureel ingevoerd. Voor vrijwilligers betekent
het behoud van bestaansrecht en bevordering van
de motivatie.”
Volgens Piet Kemp was ook in Vleuten een deel van
de ploeg sceptisch, onder verwijzing naar mogelijke
risico’s tijdens een inzet. Maar na goede voorbe
reiding met casusbesprekingen en een grondige

praktijktraining keerde het tij: “Een efficiënte en
veilige inzet met vier man bleek heel goed moge
lijk. Ook bij serieuze meldingen van binnenbrand
kan je met vier man een goede eerste slag maken,
maar je moet dan wel de zekerheid hebben dat een
tweede eenheid onderweg is voor ondersteuning.
Die garantie is voor mij heel belangrijk. We hebben
inmiddels zo’n vijftig uitrukken met beperkte bezet
ting achter de rug en daar zaten ook pittige binnen
branden bij. Ik heb mij tijdens die inzetten met mijn
ploeg van vier man nooit onveiliger gevoeld dan
tijdens een uitruk met zes personen.”
Als belangrijkste leerpunt van het Vleutense model
van variabele voertuigbezetting noemt Kemp het
bewuster omgaan met het incident in relatie tot de
beschikbare menskracht: “Je moet nadrukkelijker
afwegen wat je wel kan met een ploeg van vier
personen en wat niet. Je kan maar één klus aan,
dus je moet kiezen en in je besluitvorming een heel
scherpe risicoinschatting maken. En snel opschalen
als je denkt dat je het met vier man niet redt. Wat ik
collega’s elders wil meegeven is dat de mogelijkhe
den voor uitrukken met variabele voertuigbezetting
sterk worden bepaald door het regionaal dekkings
plan. Om het gevoel van veiligheid te waarborgen
moet je wel de garantie hebben dat bij risicovolle
inzetten binnen enkele minuten een tweede een
heid als backup ter plaatse kan zijn. Daarom kan
je onze situatie niet zondermeer projecteren op de
rest van het land. De mogelijkheden en beperkin
gen zijn overal anders.”
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De projectgroep TS-4 van de Veiligheidsregio Utrecht rapporteert over de pilots in De Meern,
Vleuten-Haarzuilens en Zuilen9 als volgt, gebaseerd op ‘First impression reports’ van elke uitruk:
Onderscheid maken in TS-4 en TS-6 incidenttype wordt niet zinvol geacht.
De bevelvoerder maakt de inschatting voor de inzet van de TS-4, evenals de inschatting van de
noodzaak van opschalen.
Inzetten in onder andere complexe gebouwen, hoogbouw of met meerdere klussen of een ont
wikkelde brand vragen om snelle opschaling bij een inzet van TS-4.
Een ongeval met beknelling (HV) vraagt doorgaans om de inzet van 6 personen. De combinatie
van een TS-4 en een HV is hierin een alternatief.
Een waterongeval kan met een TS-4 afgehandeld worden, doorgaan is de chauffeur ook beschikbaar voor assistentie van de duikploeg.
OGS-incidenten waarbij niet te verwachten is dat er chemiepakken worden ingezet kunnen met
een TS-4 in combinatie met een HV worden afgehandeld.
Bij de inzet van 2de-lijns haakarmbakken (MSGV, Water- en Schuimcontainer) is de TS-4 inzetbaar.
Er worden geen andere veiligheidsrisico’s geconstateerd of ervaren dan bij een TS-6. Belangrijke
aandachtspunten voor de bevelvoerder zijn hierbij: realiseer je beperkingen, ga als bevelvoerder
niet te veel in de rol van incidentenbestrijder; behoud overzicht. De kracht van het optreden zit
in improvisatie en nuchtere afwegingen.
De projectgroep TS-4 Brunssum rapporteert over OMS en brandmeldingen10 , gebaseerd op uitrukevaluaties, werkoverleg ploegen, ervaringen (H)OVD en enquêtes onder personeel:
Ten aanzien van de buitenbrand is het mogelijk gebleken dat een TS-4 als eerst aankomende
eenheid, zonder veiligheidsrisico’s voor het personeel anders dan die voor een TS-6, ingezet kan
worden. Hierbij dient wel in ogenschouw te worden genomen dat een eerdere opschaling nodig
is omdat het personeel zwaarder belast wordt en eerder vermoeid raakt. Dit heeft zich gemani
festeerd bij inzetten met vuurzwepen en bij het aankoppelen en verslepen van (HD) slanglengtes
om een grotere inzetdiepte te verkrijgen.
Ten aanzien van de branden in ondergrondse (afval)containers is geconstateerd dat een TS-4
deze branden goed kan bestrijden. Voor bovengrondse (afval)containers is geconstateerd dat
het lastiger is. Voor de viermansbezetting is het niet altijd mogelijk gebleken om de container
om te keren.
Ten aanzien van de OMS meldingen, zowel voor A1, A2 als A3, is het mogelijk gebleken een TS-4,
zonder veiligheidsrisico’s voor het personeel anders dan die voor een TS-6, ingezet kan worden.
Ten aanzien van de binnenbrand is het mogelijk gebleken dat een TS-4, als eerste aankomende
eenheid inclusief de bemensing van een RV en de zekerheid van een tweede TS (TS-6) als backup, ingezet kan worden. Essentieel hierbij is een snelle, liefst gelijktijdige, opkomst van een RV.
Ten aanzien van inzetten bij brand waarbij een TS-4, als eerste eenheid is ingezet, is sprake van
een hogere fysieke piekbelasting, hetgeen een snellere opschaling cq ondersteuning van een
tweede eenheid nodig maakt. Hierbij is tevens aan de orde dat extra aankomende eenheden
als gevolg van opschaling langere en meer ondersteunende taken (zoals opruimen en inpakken)
toebedeeld dienen te krijgen.
Ten aanzien van de bevelvoering bij brand is geconstateerd dat een bevelvoerder eerder een
uitvoerende taak op zich neemt (bijvoorbeeld het opvoeren van de slang van de aanvalsploeg)
hetgeen nadelige invloed heeft op het overzicht en het monitoren van het verloop van de inzet.
Gebleken is dat brandweerpersoneel op een TS-4 geneigd is om eenzelfde prestatie te leveren
dan met een TS-6. Hierin schuilt het gevaar van het onbewust nemen van extra risico’s.
Ten aanzien van de taak van de chauffeur/pompbediener is geconstateerd dat deze zich verder
van het voertuig gaat begeven om bijvoorbeeld zelfstandig de waterwinning op te bouwen.
Hierdoor blijft het voertuig onbeheerd achter of is er geen toezicht op het functioneren van de
bluseenheid.
Op deze lokale evaluaties zijn geen algemeen geldende conclusies te baseren. Alleen kijkend
naar de aangereikte resultaten blijkt dat de inzet van een TS-4 binnen een bepaalde brand
breedte en onder bepaalde voorwaarden mogelijk is en dat zonder extra veiligheidsproblemen
op te roepen. Dit wordt, net als hierboven met diverse nuanceringen, bevestigd door het onder
zoek van de VR Utrecht tijdens de oefenweek in Zweden11.

9
10
11

Utrecht_Eindrapport Pilot_TS-4 20090422.
Zuid Limburg_Eindrapport TS-4-project Four to the floor, Brunssum 9-6-2008.
Eindrapportage ‘Niet minder, maar op maat’, 13-2-2012.
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Plaats en titel
document

Aard

Methodiek

Veiligheidsprobleem

Verbetering
dekking /
opkomsttijd

Ervaren
beperkingen

Opmerkingen

Alkmaar
(Rapportage
TS-4)

TS-4
(12 maanden,
732 uitrukken)

Uitrukrapporten

-

Ja

-

Meer inzet
vrijwilligers

Apeldoorn
(Eindrapport
Anders bezette
TS)

TS-4
(12 maanden)

Wetenschappelijk onderzoek

Neen; medewerkers hebben
dit soms wel
ervaren

-

-

Optreden TS-4
in overgrote
meerderheid
van de gevallen
doeltreffend

Amersfoort
(Evaluatie TS-4)

TS-4
(ca 6 maanden,
7 uitrukken)

First impression
report

Neen

Ja

-

-

Brunssum
(Zuid-Limburg,
Eindrapport
TS-4)

TS-4
(12 maanden,
circa 800 uitrukken)

Uitrukevaluaties,
werkoverleg
ploegen, ervaringen (H)OVD,
enquête onder
personeel

Neen

-

Bij binnenbrand
gelijktijdig HV,
RV of TS-6. Manschappen raken
eerder vermoeid
(dus aflossing of
opschaling)

Geen indringende stijging
bijstand door
omliggende
posten

De Meern,
Vleuten-Haarzuilens en
Zuilen
(Utrecht, Eindrapport TS-4)

TS-4
(12 maanden,
14 uitrukken)

First impression
report

Neen

Ja

Niet t.a.v.
waterwinning,
opschaling en
aflossing

Motiverend voor
vrijwilliger

Soesterberg
(Adviesnota
Evaluatie TS-4)

TS-4
(6 maanden,
15 uitrukken)

First impression
report

Neen

-

-

-

Tabel 3 Overzicht evaluaties

3.3 De projectaanpak en leerpunten
Initiatieven komen soms vanuit de leiding en soms vanuit een ploeg of een post en worden
als regel vormgegeven in een projectaanpak, die per regio varieert. Voor de projectaanpak
gelden uiteraard de algemene aanbevelingen die voor elk project gelden en waarbij een
bestaand format kan worden gebruikt.
Vanuit de regio’s is op allerlei manieren informatie over de aanpak aangereikt. Die informatie
is hieronder bij elkaar gebracht en omgezet in één pakket van aanbevelingen, die van belang
zijn bij een zorgvuldige voorbereiding. Niet uitputtend maar ter illustratie wordt waar mogelijk verwezen naar documenten uit de praktijk. Afhankelijk van de gekozen vormen van
variabele voertuigbezetting krijgen de afzonderlijke onderwerpen uiteraard een iets andere
inkleuring.
Brandweer Alkmaar wil flexibel en effectief op kunnen treden en vrijwilligers meer
betrekken bij de eerste uitruk. Daarom is in Alkmaar in 2011 een pilot TS-4 uitgevoerd.
De pilot is inmiddels beëindigd, de gestelde doelen voor de opkomsttijd en voor de
vrijwilligers zijn behaald. Het werken met een bezetting van vier personen op de tankautospuit is, met bestuurlijke instemming, verlengd totdat er landelijke en/of regionale
besluitvorming heeft plaatsgevonden.
1 Procesvoorwaarden
Waar een idee voor variabele voertuigbezetting ook vandaan komt, het moet in een vroeg
stadium worden gedeeld zodat alle belangrijke partijen betrokken zijn bij de voorbereiding.
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Dit zijn in elk geval:
de medewerkers van de betrokken post(en), in het bijzonder de bevelvoerders; de bevelvoer
ders vervullen een hele belangrijke rol, omdat de juiste taak-tactiek/risicobalans met name
door hen moet worden geregeld en bewaakt; zij zijn het ook die tijdig moeten opschalen als
het nodig is;
afdelingen die inhoudelijk betrokken zijn: de afdeling preparatie of planvorming, OpleidingTraining-Oefening, de MKB;
bestuur, management en medezeggenschap: de burgemeester(s) die het betreft, de kazerneof districtschef, regioleiding, de ondernemingsraad en het algemeen bestuur van de veilig
heidsregio; afhankelijk van de gebruiken in de regio zal ergens in het voorbereidingsproces
een definitief besluit moeten worden genomen;
externe partijen die van informatie moeten worden voorzien, zoals de politie en de GHOR/
ambulance.
Tot de procesvoorwaarden behoort ook een duidelijk projectplan12. Sommige regio’s kiezen
ervoor om vooraf een uitvoerige studie uit te (laten) voeren13.

2 Probleem en oplossing
Zorg voor een heldere probleemstelling: gaat het om bezetting, om opkomsttijden, om uitruk
op maat? Geef aan hoe variabele voertuigbezetting aan de oplossing van de gesignaleerde
problemen kan bijdragen. Geef duidelijk aan wat uitruktechnisch precies de bedoeling is. Gaat
het ja/nee om bepaalde uren van de dag of week? Wordt gewerkt met TS-4 of met SIV-2 of -4,
of een combinatie, of nog anders (motor …)? Voor welke klussen in het spectrum wordt de SIV
of de TS-4 ingezet? Is er vaste gelijktijdige alarmering van andere eenheden of niet?
Een bepaalde oplossing roept soms ook weer nieuwe problemen op. Om dat goed in beeld te
krijgen kan een sterkte-zwakte-analyse helpen14.
De gekozen formule moet vervolgens in duidelijke procedures worden omgezet, waarbij het
hele proces moet worden bekeken: melding – alarmering – uitruk – inzet – evaluatie. Elk van
deze processtappen brengt een eigen werklijst van voorbereidingen met zich mee. Uiteindelijk
moet een en ander neerslaan in werkbare instructies en instructiekaarten15.
3 Personeel, opleiding en oefening
Als het gaat om een SIV, dan is interne werving van personeel de eerste stap. Niet iedereen is
op voorhand geschikt om met de SIV te werken. Vervolgens is opleiding en oefening nodig,
toegespitst op dat voertuig. Dit vergt een opleidingsplan, gebaseerd op competentieprofie
len16.
Gaat het om de TS-4, dan is instructie belangrijk om de beperkingen van de TS-4 in vergelij
king met de TS-6 te zien en in te prenten. Oefenen is belangrijk, om routine en vertrouwen in
de werkwijze op te bouwen. Het ‘doen’ is ‘geloven’ en ‘ervaren’ is ‘vertrouwen’.
De toegesneden lesstof en oefenelementen voor de SIV en de TS-4 moeten worden ingebracht
in of toegevoegd aan het reguliere oefenprogramma.
4 Materieel en huisvesting
Materieel gezien is de TS-4 overal beschikbaar. Wel moet worden bekeken of de parallel te
alarmeren aanvulling op orde is, bijvoorbeeld het P/M-voertuig. Voor de SIV of andere bijzon
dere eenheden zullen doorgaans voertuigen moeten worden aangeschaft. Er zijn inmiddels
enkele regio’s die een SIV hebben gespecificeerd17 en ervaring hebben. Regio’s die met een SIV
willen starten doen er goed aan die ervaringen te benutten en zo mogelijk een reeds bestaan
de variant te kiezen, opdat de diversiteit aan SIV’s niet nodeloos groeit.
12
13
14
15
16
17

Zeeland_PvA brandweerzorg Buitengebied 15-06-2011, Brabant Zuid Oost Projectplan Uitruk op maat 1-9-2010, Alkmaar_Pilot TS-4
versie BW 14-06-2010, Utrecht_PVA TS-4 13-10-2009, Zuid-Limburg_Projectplan SIE 22-4-2009.
Apeldoorn_Onderzoeksrapport Zes or less 8-9-2008, Dordrecht_Onderzoek SAVE ORANJEWOUD 4 = 6 1-2006, Eindrapportage ‘Niet
minder, maar op maat’, 13-2-2012 (Utrecht), Delft_Scriptie van 6 naar 4 15-4-2004, Zuid-Limburg_RCM Onderzoek SIE, Flevoland_
Werkdocument TS-4 15-1-2010.
Utrecht_SWOT-analyse TS-4, 2-11-2006.
Flevoland_Instructie inzet TS-4, 21-1-2010, VRR_Instructiekaart inzet SIV bij OGS 9-2010, Utrecht_aandachtskaart TS-4, 17-2-2004,
Zeeland_Aandachtskaart TS-4, 19-2-2009.jpg.
Bussum_Opleidingsplan TS2 11-2011.
Brabant Zuid Oost_Helmond Specificaties en leveringsomvang SIV, NHN PVE SIV 18-5-2011, NHN PvE Bepakkingslijst SIV 18-5-2011,
Haaglanden_Gebruikershandleiding Firexpres BMW R1200RT, juli 2010.
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Peter Schuurmans, instructeur SIV Lansingerland (RotterdamRijnmond):

“Opleiden en oefenen cruciaal voor
brandweerzorg op maat”
Brandweerzorg op maat, met slimmere inzet
van mensen en materieel. Dat was het doel
van de proef met een snel interventievoertuig
(SIV) in de gemeente Lansingerland in 2011.
De ervaringen zijn geëvalueerd, de lessen geleerd en
sinds 2 april 2012 beschikt de gemeente over een ope
rationele SIV met tweekoppige bemanning, 24 uur
per dag paraat op de kazerne. De eerste van meer
dere flexibele kleine eenheden in de Veiligheidsregio
RotterdamRijnmond. Instructeur en bevelvoerder SIV
Peter Schuurmans vertelt hoe de vrijwilligers in Lan
singerland zijn voorbereid op ‘het nieuwe uitrukken’.
“Belangrijk in de aanloop naar de implementatie van
de SIV was het uitgangspunt van de directie van de
VRR dat het programma ‘Brandweerzorg op maat’
niet ten koste mag gaan van personeel. Ook moet
de kwaliteit van de brandweerzorg gelijk blijven. Na
tuurlijk betekent onze variant van variabele voertuig
bezetting dat we een deel van de brandweerklussen
met minder mensen afhandelen. En door onvermijde
lijke bezuinigingen is gelijktijdig met de invoer van de
SIV in onze gemeente de kazerne in Bergschenhoek
gesloten. De vrijwilligers uit Bergschenhoek blijven
echter gewoon beschikbaar voor de kazerne in Berkel
en Rodenrijs en worden ook ingedeeld op de SIV.
Daardoor krijgen ze een mooie functie in de frontli
nie van de eerstelijns brandweerzorg. Met dit voor
uitzicht zijn de deelnemende vrijwilligers allemaal
geïnteresseerd en gemotiveerd om dienst te doen op
de SIV.”
In februari en maart hebben de brandweerlieden van
Lansingerland een intensief opleidingsprogramma
doorlopen om te worden klaargestoomd voor de
tweepersoons uitruk. Eerst zijn tal van incidentsce
nario’s doorgenomen aan de hand van een maquet

teoefening, daarna is ook in de praktijk getraind met
uiteenlopende brandscenario’s van klein tot groot.
Schuurmans: “In de proefperiode en tijdens het
trainingsprogramma hebben we ervaren dat je met
een snel interventievoertuig heel veel kan, mits je je
beperkingen kent. Kleinere incidenten zoals buiten
branden en voertuigbranden kan de SIV makkelijk
zelfstandig afhandelen, maar bij gebouwbranden
worden standaard ook twee tankautospuiten mee
gealarmeerd. De SIV kan dan mogelijk al stabiliserend
of reddend optreden. In ieder geval kan een verken
ning worden gedaan en kan de inzet van de tankau
tospuit al worden voorbereid. Mits de ploeg daarvoor
niet in risicovolle omstandigheden naar binnen hoeft.
We hebben een protocol opgesteld met negen voor
waarden waaraan moet worden voldaan vóórdat het
SIVteam bij binnenbrand een gebouw kan betre
den. Sommige brandhaarden kunnen heel goed van
buitenaf worden bestreden. En gaat een SIVploeg
toch naar binnen onder veilige condities, dan moeten
zij dat altijd doorgeven aan de aanrijdende tankau
tospuiten. Veiligheid steunt in belangrijke mate op
goede communicatie.”
Een belangrijk aandachtspunt is in de ogen van Peter
Schuurmans de tijd voor opleiden en oefenen. “Dat
stond bij ons in de periode voor de implementatie
behoorlijk onder druk. Mensen moeten goed worden
bijgeschoold voor hun veranderende rol en taken in
een tweemansbezetting. De chauffeurpompbediener
blijft niet meer bij zijn voertuig, maar schakelt de
automatische pomp in en moet daarna denken en
handelen als manschap. Dat was een eyeopener voor
veel van de 34 korpsleden die samen de SIVpool vor
men. Ik denk dat over enkele jaren graag alle bevel
voerders en chauffeurs willen uitrukken op dit mooie
snelle voertuig.”
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Voor de SIV is een uitruklocatie nodig. Soms kan de SIV in een bestaande kazerne worden
geplaatst. Als het gaat om aanvulling op de dekking van een gebied dan kan ook een nieuwe
locatie, tussen bestaande posten in, gewenst zijn.
5 Alarmering en opschaling
Omdat de TS-6 niet meer het standaardantwoord is, zal op de MKB een zekere duiding van de
melding moeten plaatsvinden, méér dan nu het geval is. Daarbij behoren sets meldingsclassifi
caties en uitrukvoorstellen.
Ook moet de werkwijze bij opschaling duidelijk zijn, indien de klus er om vraagt dat een TS-6
wordt gevormd:
materieel: de SIV vergt opschaling met een TS, bij TS-4 is de TS al ter plaatse;
personeel: de TS-4 heeft bij opschaling naar TS-6 twee manschappen nodig, de SIV vergt vier
manschappen of drie manschappen en een chauffeur/pompbediener.
Het zal afhangen van de mate waarin de medewerkers van een post breed inzetbaar zijn,
of deze opschaling eenvoudig mogelijk is. Opschaling naar TS-6 kan uiteraard ook door het
alarmeren van een TS-6, indien die in de nabije omgeving beschikbaar is. In de documenten
uit de regio’s is de opschaling op verschillende plaatsen meegenomen (in het plan van aanpak,
in de aandachtskaarten, bij de veiligheid ...). VR Utrecht heeft hier in haar oefenweek expliciet
aandacht aanbesteed18.

.
.

6 Veiligheid
De veiligheid kan een apart hoofdstuk zijn, maar is in elk geval een facet van alle stappen in
de voorbereiding en uitvoering. Hiertoe kan zo nodig een risico-analyse worden gemaakt19.
Door de regionalisering wordt de veiligheid van het personeel nu op regionaal niveau ge
borgd. Dit is een stap voorwaarts aangezien voorheen de zorg voor deze veiligheid per
gemeente kon verschillen. Bij de veiligheid gaat het om de juiste taak-middelenbalans, de pre
paratie, communicatie, organisatie en procedures. Deze punten moeten bij de voorbereiding
en uitvoering van variabele voertuigbezetting goed tot hun recht komen, zodat alle betrok
kenen zich goed realiseren wat de mogelijkheden en beperkingen van de gekozen vorm van
variabele voertuigbezetting zijn.
Overwogen kan worden om, in elk geval tijdens de proefperiode, bij de toepassing van varia
bele voertuigbezetting steeds een TS-6 of een extra TS-4 parallel te alarmeren. In nagenoeg
alle gevallen dat een TS-4 wordt ingezet bij brand, wordt er in de bestaande praktijk direct
een tweede voertuig gealarmeerd, zodat ter plaatse minimaal een TS-6 kan worden gefor
meerd20 .
Dit soort afspraken laat onverlet dat de bevelvoerder van het eerste voertuig op elk moment
tijdens een alarmering en uitruk aan de MKB opdracht kan geven om op te schalen.
7 Bestuurlijke en juridische aspecten
Het is belangrijk om aanpassingen in de wijze van uitruk goed bestuurlijk te verankeren, bij
het College van B&W en/of bij het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio, afhankelijk van
de situatie21. Het bestuur is immers verantwoordelijk. Dit, nog los van het feit dat de TS-6 mo
menteel als basisbrandweereenheid in het Besluit Veiligheidsregio’s is opgenomen. Gegeven
dat besluit moet de formule van variabele voertuigbezetting als geheel voldoen aan de eisen
dat daarmee wordt voorzien in een gelijkwaardig niveau van brandweerzorg en dat geen
afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid en gezondheid van het brandweerpersoneel. Nadere
toelichting op dit punt is te vinden in het rapport over het juridisch onderzoek22.
8 Kosten
Hoewel variabele voertuigbezetting op termijn wellicht kostenbesparend kan werken, brengt
het in eerste instantie meer kosten met zich mee. Voor de SIV de investeringen en voor alle
vormen de uitwerking van de formule, de opleiding en oefening en de extra veiligheidsvoor
zieningen. Bij een goed projectbeheer hoort dat deze kosten in beeld zijn en de benodigde
fondsen worden vrijgemaakt. Dit wordt als regel in het plan van aanpak meegenomen.
18
19
20
21
22

Eindrapportage ‘Niet minder, maar op maat’, 13-2-2012, p34 e.v.
Bussum_Risico analyse TS-2, Zuid -Limburg_RCM Onderzoek SIE.
Uitzonderingen: pilots Apeldoorn en Utrecht. Daar beslist de bevelvoerder over het oproepen van extra slagkracht.
Heersjandam_Besluit tot pilot 24-7-2008, VRR_Bestuurlijke notitie SIV 13-12-2011, Apeldoorn, collegevoorstel voor veldonderzoek,
26-11-2009, Soesterberg_Adviesnota TS-4, 2-2-2009.
Juridisch onderzoek variabele bezetting, Prof. Mr. Dr. A.M. Hol, 19-3-2012.
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9 Monitoring en evaluatie
De vernieuwing moet zich altijd veel grondiger verantwoorden dan het bestaande gebruik.
De essentie van een pilot is bovendien, dat er van wordt geleerd zodat vervolgens de juiste (of
betere) keuzen kunnen worden gemaakt. Om die redenen is goed monitoren van het werk in
de praktijk nodig, waarbij zowel de cijfers (opkomsttijden, aantal uitrukken, classificatie) als
de ervaringen van alle betrokkenen belangrijk zijn: de brandweermensen op de voertuigen,
de centralisten op de meldkamer, de collega’s van de betrokken stafafdelingen en van Oplei
dingTrainingOefening, de leiding en het bestuur. De beschikbare evaluaties zijn opgenomen
in tabel 3.

Incident
bestrijden

Primaire proces
‘Wat doen we?’

Alarmeren

Aandachtspunten
primaire proces

• Meldingsclassificaties
• Uitrukvoorstellen
• Beeldvorming,
Oordeelsvorming,
Besluitvorming
• Wijze van alarmering
en opschaling.

Aandachtspunten
ondersteunende
processen

• Procesmatig: wat is je doel/probleemstelling, wie moeten er betrokken worden, hoe geef je het besluitvormingsproces vorm, hoe zorg je voor een bestuurlijke/juridische goede verankering en hoe ga je evalueren?
• Type voertuig, blijf je met de huidige voertuigen werken of zijn er nieuwe voertuigen nodig? Waar wordt
een nieuw voertuig gehuisvest?
• Werving personeel (indien gewerkt gaat worden met SIV).
• Financiën: hoe ga je de variabele voertuigbezetting binnen je organisatie financieren?

Aanbevelingen

• Maak een taakrisicoanalyse.
• Veiligheid moet altijd centraal staan.
• Zorg dat de slagkracht inzichtelijk is.
• Besteed aandacht aan instructie, opleiden, trainen en oefenen (vergeet hierbij de meldkamer niet)
en zorg voor goede les- en oefenstof.
• Ontwikkel protocollen, werkinstructies, werkafspraken, zodat duidelijk is hoe alles werkt, hoe met
bepaalde situaties moet worden omgegaan en dat duidelijk is wie wat wel/niet doet (met specifieke
aandacht voor de opschaling).
• Onderzoek hoe de nieuwe protocollen, werkinstructies, afspraken etc. kunnen worden opgenomen in
de huidige processen.
• Wees duidelijk in je proces- en projectmatige aanpak en kijk niet alleen naar de variabele bezetting,
maar ook naar voertuigen, huisvesting, financiën e.d.
• Maak gebruik van de kennis van andere regio’s.

Aanrijden

• Taakverdeling
• Beeldvorming
• Roepnummers
voertuigen
• Portofoonkanalen
• Communicatie
• Opschaling

Figuur 5 Aanbevelingen projectaanpak

• Inzetplan
• Verkenning, incident
kwalificeren
• Slagkracht
• Communicatie
• Druk t.o.v. publiek
• Back up
• Bepakking
• Veiligheid

Opschalen

• Hoe vindt de
opschaling plaats?
• Met welke
voertuigen?
• Nader bericht
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4 Het vervolg op het project
Variabele voertuigbezetting
4.1 Toewerken naar nieuwe eenheid
In het veld gaan de bestaande praktijken met variabele voertuigbezetting verder. Enkele pilots
zijn afgerond, andere lopen door, nieuwe worden gestart en er wordt verder gezocht naar
passende oplossingen.
De sector kan zich niet permitteren om al te lang zoekende te zijn als het gaat om de basisfor
mules van tactiek en inzet. Homogeniteit, standaardisatie, uniformering, welke formulering
ook gekozen wordt, zijn belangrijk voor de brandweer. Eén taakbeeld, één reeks voertuigen,
inzetprotocollen, opleidingen en oefeningen, één opschalingsmodel: dat zijn de voorwaarden
om op elkaar aan te sluiten, om bijstand te verlenen, om de duidelijkheid te scheppen die
ook voor de veiligheid belangrijk is. In een aantal regio’s wordt de ontwikkeling nu bevroren,
omdat men wacht op landelijke besluitvorming. Er ontstaat daardoor een zekere tijdsdruk, het
is belangrijk om perspectief te schetsen en zo stagnatie te voorkomen. Landelijke kaders zijn
nodig, maar als die al te lang op zich laat wachten zal men pionieren.
Er ligt voor de sector dus een taak om toe te gaan werken naar besluitvorming op basis van
alle inzichten over de verschillende onderwerpen zoals aangegeven in figuur 1 (variabele voer
tuigbezetting, opkomsttijden, brandweerdoctrine enzovoort). Die besluitvorming zal moeten
leiden tot het noodzakelijke kader voor de vernieuwde repressie in Nederland. Tegelijkertijd
vergen het ontwerp, de besluitvorming en de invoering van variabele voertuigbezetting als
een ingrijpende innovatie, die ook nog eens alle posten en alle brandweerlieden raakt, zorg
vuldigheid en doorlooptijd.
De balans tussen tijd nemen en tempo maken is voorlopig gevonden in een onderzoeksop
dracht aan het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van
Veiligheid en Justitie (WODC). Ondertussen werken het veld en de NVBR door aan de tactie
ken en technieken van de brandweer.
De verdere besluitvorming ligt deels bij de regio’s en deels bij het Rijk, de NVBR kan hier een
stimulerende rol spelen. In 2013 zullen de verschillende ontwikkelingen zoals bovengenoemd
weer bij elkaar moeten worden gebracht. Dan kan worden bekeken langs welke route en bin
nen welke tijdlijn landelijke besluitvorming mogelijk is.

.
.
.
.
.

Samengevat:
de bestaande praktijken en pilots lopen naar wij aannemen door, de NVBR blijft betrokken via
de staande organisatie;
de discussie over onder meer variabele voertuigbezetting zal moeten neerslaan in een lande
lijk kader voor vernieuwde repressie;
het WODC zal dieper ingaan op belangrijke vragen;
het veld werkt mede via de NVBR verder aan de brandweerdoctrine;
in 2013 zullen de resultaten worden samengebracht en zal duidelijk worden hoe besluitvor
ming over een landelijk kader voor vernieuwde repressie kan plaatsvinden, zodat perspectief
ontstaat.

4.2 Stand van zaken
Hieronder wordt de stand van zaken opgenomen, opdat richting kan worden gegeven aan het
vervolg binnen de regio’s en de NVBR en opdat suggesties voor onderzoek kunnen worden
gedaan aan het WODC.
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Ruud van Vliet, vicevoorzitter Vakvereniging Brandweervrijwilligers:

“Variabele voertuigbezetting alleen
tijdelijke noodoplossing”
De Vakvereniging Brandweervrijwilligers
(VBV) is helder in zijn standpunt over variabele voertuigbezetting: zes personen op
een tankautospuit moet de norm blijven.
Een TS-4 kan incidenteel wel, maar alleen
als tijdelijke noodoplossing en onder strikte
voorwaarden.
Vicevoorzitter Ruud van Vliet van de VBV erkent
dat er op meerdere plaatsen in het land problemen
zijn met de opkomst van vrijwilligers en dat een eer
ste uitruk met een kleiner team zoals een TS4 voor
de desbetreffende korpsen kansen biedt om toch te
kunnen uitrukken. Maar een structurele oplossing
kan een TS4 in zijn ogen nooit bieden.
“Wij vinden dat een TS met standaardbezetting
van zes personen het uitgangspunt moet blijven.
In incidentele situaties zou een TS4 kunnen, maar
daar moet je dan wel heel goede argumenten voor
hebben, zoals onderbezetting op bepaalde uren.
En het is alleen verantwoord als er voor een TS4
ploeg garantie is dat zij binnen enkele minuten op
backup kunnen rekenen. Dat kan alleen met een
fijnmazig regionaal netwerk van brandweerposten
en als de opkomsttijd van de tweede tankautospuit
wordt genormeerd. Op dit moment is er alleen
voor de eerste eenheid een opkomstnorm en zelfs
die wordt op veel plaatsen al opgerekt, omdat de
opkomsttijd niet wordt gehaald. Zelfs als aan deze
belangrijke voorwaarden wordt voldaan kan vari

abele voertuigbezetting in onze ogen alleen een
tijdelijke lokale noodoplossing zijn. De betreffende
regio en gemeente moeten zich inspannen om de
sterkte weer op peil te krijgen en uiteindelijk weer
met zes man te kunnen uitrukken.”
Een van de overwegingen om voorzichtig te zijn
met het terugbrengen van de bezetting op een
tankautospuit is dat niet iedere melding is wat het
lijkt. “Brandmeldingen worden niet zelden verkeerd
geïnterpreteerd door de melder of de alarmcen
trale. Wat gemeld wordt als buitenbrand kan bij
aankomst alsnog een stevige binnenbrand in een
gebouw blijken te zijn. Op voorhand weet je dus
nooit of je naar een klus gaat die je met een team
van vier man makkelijk aankan en daarom moet je
vanuit veiligheidsoogpunt eigenlijk altijd uitgaan
van een ploeg van zes man.”
Van Vliet verwoordt de zorg van de VBVachterban
dat bezuinigingen een reden zijn voor het ontwik
kelen van een doctrine voor brandweerzorg op
maat met kleinere basiseenheden. “Ik hoop dat
die zorg onterecht is, maar vooralsnog mis ik een
wetenschappelijk onderbouwde rode draad met
vakinhoudelijke argumenten. Als te rigoureus wordt
geschrapt in het aantal brandweerkazernes en we
in heel Nederland overal precies de minimumcapa
citeit halen, leveren we in op slagkracht voor het
grootschalig optreden. Ik hoop dat beleidsmakers
en bestuurders dat laten meewegen bij hun keuzes
voor nieuwe uitrukconcepten.”
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De discussie in het land over variabele voertuigbezetting richt zich uiteraard op die punten
waar de meningen lijken te verschillen, of waar vanuit verschillende belangen of optieken
naar hetzelfde vraagstuk wordt gekeken. Voor de stand van zaken is het belangrijk om aan te
geven waar de discussie hoofdzakelijk niet over gaat. Dat is kennelijk het domein van geaccep
teerde inzichten.
Door het project Variabele voertuigbezetting is duidelijk geworden, dat de probleemstellin
gen in alle bij de quick scan aangemelde regio’s worden herkend:
a problemen met (tijdige) beschikbaarheid van vrijwilligers knagen aan de gerealiseerde
opkomsttijd en dat is ongewenst voor de veiligheid van de burger;
b het zenden van een TS6 met vrijwillige brandweer naar een loze melding of naar een kleine
klus is niet verantwoord uit het oogpunt van belasting van de (werkgever van de) vrijwilliger;
c het zenden van een TS6 met beroepsbrandweer naar een loze melding of naar een kleine
klus is niet verantwoord uit het oogpunt van (maatschappelijk) rendement, motivatie van de
bezetting, restdekking en beschikbaarheid voor andere incidenten.
Vanuit de verschillende posities van werkgever, medewerker, management, bestuur of vak
organisatie worden bij de punten b en c uiteraard iets andere accenten gelegd.
Daarnaast is er door alle praktijksituaties heen te signaleren dat een TS4 of SIV2 belast kan
worden met enkelvoudige taken – dus niet met taken die gelijktijdig uitgevoerd moeten wor
den. Zijn er meervoudige taken aan de orde dan dient direct breder te worden gealarmeerd of
te worden opgeschaald, waarbij de opschaling voor de SIV2 waarschijnlijk eerder aan de orde
is dan voor de TS4. Dat wil zeggen dat de mogelijkheid van inzet van een beperkte voertuig
bezetting aan de onderkant van het incidentenspectrum niet wordt betwist en dat inzet van
de TS6 of meer boven een bepaalde drempel ook niet wordt betwist.
Het domein dat zodoende ter discussie is beslaat enkele procenten van het totale werkvolume
van de brandweer, waarbij het met name gaat om bepaalde typen beperkte binnenbranden.
Dit is de rode balk in figuur 6. Anders gezegd, wanneer gaat een kleine klus, geschikt voor de
SIV2, over in een grotere klus die méér slagkracht vraagt? Wat is het inzetplafond? Dezelfde
vraag kan worden gesteld voor de TS4. Daaraan is direct de vraag gekoppeld, op welke wijze
de nieuwe eisen die variabele voertuigbezetting stelt aan de beeldvorming bij de centralist en
bij de bevelvoerder het beste kunnen worden ingevuld.
Met deze projectopbrengsten kan het “zoekveld” voor de komende tijd worden ingeperkt tot
de taakstelling en met name het inzetplafond respectievelijk de de opschalingsdrempels en
de opschalingsmethodiek voor SIV2/4 en TS4. Hiervoor is door het onderzoek van de VRU te
Zweden voorwerk gedaan23 .

Ernst van het incident

Aanvullen tot TS-6

Figuur 6
Inzetplafond
en omslagpunt
opschaling
23

Inzetplafond TS-4
Inzetplafond SIV-2
Incident of
hulpverleningsvraag

De piramide geeft de hulpverleningsvraag aan. Beginnend van onderaf kan elke variant van
variabele voertuigbezetting een stuk van de piramide aan. Elke eenheid bereikt op een moment haar plafond, op dat moment is opschaling nodig. Aanvulling tot TS-6 vergt een specifieke personele samenstelling, voor de SIV aangevuld met een TS-voertuig.
Niet minder maar op maat, Resultaten van de oefenweek variabele voertuigbezetting VRU in Zweden, VRU, Versie: 1 , 13 februari 2012.
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Het punt van de een opschalingsdrempel is op zich niets nieuws, de brandweer kent dergelijke
opschalingsdrempels ook voor de TS-6 en verder. Daarbij gaat het niet om scherp omlijnde
categorieën, maar om een globale indeling van incidenten, in de praktijk ingevuld met behulp
van het vakmanschap van de brandweerlieden.
Wat de opschalingsmethodiek betreft gaat het erom bij de verschillende varianten van varia
bele voertuigbezetting en van opschaling de voorwaarden te identificeren zodat de gewenste
personele samenstelling wordt bereikt, zoals genoemd in paragraaf 3.3 punt 5: indien een
TS-6 moet worden gevormd heeft de TS-4 bij opschaling naar TS-6 twee manschappen nodig,
de SIV vergt vier manschappen of drie manschappen en een chauffeur/pompbediener. Hierbij
is ook het tempo van de opschaling een aandachtspunt. Personeel ter plaatse moet redelijker
wijs kunnen inschatten hoe lang versterking op zich zal laten wachten.
Uiteindelijk moeten hieruit enkele eenduidige concepten volgen, waarmee de diversiteit weer
wordt verminderd.
Deze detaillering van de repressie kan uiteraard niet los worden gezien van het hele palet van
brandweeraspecten dat in onderzoek is, zoals brandveilig leven, de opkomsttijden en de brand
weerdoctrine. Variabele voertuigbezetting is in dat palet nooit alleen de oplossing voor proble
men met de dekking en met de opkomsttijden – en ook werving van vrijwilligers hoort hierbij.
Het lijkt verstandig om deze invalshoek verder uit te werken en zo te voorkomen dat de breed
gewenste ontwikkelingen stagneren. Hiermee komt tevens een suggestie beschikbaar voor
het WODC-onderzoek.

.
.
.
.
.

Samengevat:
een belangrijke opbrengst van het project Variabele voertuigbezetting is, dat is gesignaleerd
waar de discussie niet over gaat: de probleemstelling (opkomsttijd vrijwilligers, inzet van zes
brandweerlieden voor kleine klussen), de belasting van de SIV-2 / TS-4 met enkelvoudige taken
en tijdige opschaling naar TS-6 of zwaarder;
de discussie gaat dus over een smalle band in het taakspectrum van de brandweer: het taken
pakket dat te zwaar is voor de TS-4, oftewel het opschalingsmoment naar TS-6;
nader ware uit te werken welke taken geschikt zijn voor de SIV en voor de TS-4 en waar
ongeveer de inzetplafonds respectievelijk opschalingsmomenten voor deze eenheden liggen;
voor deze opschaling is aanvullend materieel en personeel nodig. Nader moet worden
bekeken welke varianten en welke voorwaarden hier aan de orde zijn;
een en ander stelt nieuwe eisen aan de beeldvorming van centralist en bevelvoerder, met de
vraag op welke wijze dit kan worden ingevuld.

4.3 Vragen voor nader onderzoek

.
.

Op een aantal onderwerpen is nader onderzoek gewenst. Het WODC is gevraagd onderzoek
te doen in vervolg op de aanbevelingen 6 en 7 zoals gedaan door de Inspectie Openbare Orde
& Veiligheid (IOOV):
aanbeveling 6: Experts moeten vaststellen wat representatieve brandscenario’s zijn met de
bijbehorende, te klaren klussen;
aanbeveling 7: Geef bij de representatieve brandscenario’s de risico’s voor veiligheid van
personeel en burger aan.
De vragen zoals geformuleerd in deze aanbevelingen kunnen breed worden opgevat en aan
leiding zijn tot zeer langlopend onderzoek en monitoring. Aangezien variabele voertuigbezet
ting de context is waarin deze aanbevelingen zijn gedaan, ligt het voor de hand het onder
zoek toe te spitsen op het omslagpunt van SIV-2 / TS-4 naar TS-6, zoals aangegeven in
figuur 6, in termen van globale classificaties zoals die ook nu in gebruik zijn.
Daarnaast zijn er andere vraagstukken die door praktijkonderzoek, gesteund door weten
schappelijk onderzoek, kunnen worden aangepakt. Te denken valt aan de rol van de SIV-2 in
het werken in de wijk (brandveilig leven), het doorvertalen van het brandonderzoek naar de
repressie, het monitoren, analyseren en evalueren van (bijna-)incidenten bij de inzetten van
TS-6 en kleiner.
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Het ligt voor de hand om het verslag van het project Variabele voertuigbezetting ook binnen
de Wetenschappelijke Raad Brandweer te bespreken.

.
.
.

Samengevat:
het WODC is gevraagd nader onderzoek te doen;
aanbevolen wordt hierbij het omslagpunt SIV-2 / TS-4 naar TS-6 mee te nemen;
het rapport Uitruk op maat zal ter bespreking worden aangeboden aan de Wetenschappelijke
Raad Brandweer.

4.4 Taken voor de NVBR
Met de voorliggende rapportage is dit project Variabele voertuigbezetting afgerond. Daar
mee is het werk aan variabele voertuigbezetting en uitruk op maat uiteraard niet verdampt.
Op de website blijft variabele voertuigbezetting een thema dat actueel wordt gehouden
en waarop alle links zullen worden geplaatst die verwijzen naar betekenisvolle informatie
dragers.
De hoofdtaak voor de NVBR op dit onderwerp is, naast verdere kennisdeling, de route uit te
stippelen naar besluitvorming over het kader voor vernieuwde repressie, variabele voertuig
bezetting, uitruk op maat en aanverwante onderwerpen. Dit, in het besef dat ontwikkelingen
daarna uiteraard doorgaan, maar erop gericht om datgene wat geaccepteerde praktijk kan
worden ook de nodige ruggengraat te geven. Met de keuze voor het breed geaccepteerde
gaat de NVBR aan de veilige kant zitten en dat is ook de kant waar de brandweer hoort.
Vanaf een nieuw vast punt kan vervolgens verder worden gewerkt aan innovatie van het
repressief optreden, het toepassen van moderne reeds bestaande- en het ontwikkelen van
nieuwe blusmiddelen, werkwijzen en technieken.
Er is dringend behoefte aan een standaard in terminologie en benamingen voor de verschil
lende varianten. Vervolgens zal er een formule voor landelijke acceptatie van combinaties van
voertuigen en voertuigbezetting moeten worden ontwikkeld, uiteraard steeds in samenhang
met een takenpakket. De landelijk verzorgde opleidingen en lesstof zullen op variabele voer
tuigbezetting moeten inspelen, maar dan moet wel duidelijk zijn op welke modaliteiten.
Uniformiteit is zoals gezegd noodzaak met het oog op inzetprotocollen, opleidingen en oefenkaarten, alarmering en opschalingsmodel en veiligheid voor het personeel. Indien de SIV-2
landelijk geaccepteerd wordt, dan zal het gaan om één SIV-2-formule en niet om allerlei
regionale varianten. Indien TS-4 voor bepaalde klussen wordt geaccepteerd, dan moeten de
opleidingen ook daarin voorzien.
Dit betekent dat eerst een duidelijk taak-middelenpakket voor de SIV-2 en de TS-4-moet
worden opgezet voor de bestrijding van kleinere incidenten. Vanuit zo’n pakket kunnen
uitrukprotocollen worden geformuleerd en meldkamerinstructies worden gemaakt.
Bij dit werk kan worden geput uit de diverse pilots die in de voorliggende rapportage zijn
genoemd. In meer regio’s zijn taken beschreven, is bepakking samengesteld, zijn protocollen
geformuleerd en opleidingen samengesteld.
Een andere belangrijke klus die er voor de branche ligt is om uit te (laten) werken hoe (ge
accepteerde) varianten van variabele voertuigbezetting en uitruk op maat kunnen worden
ingepast in bestaande opschalingsmodellen en in grootschalig, multidisciplinair optreden. Bij
eventuele groei van met name het aantal SIV-2 eenheden lijkt het niet rationeel deze eenhe
den buiten het grootschalig verband te houden.
Indien vormen van variabele voertuigbezetting brede toepassing gaan vinden dan kan dit
betekenen dat het begrip ‘basisbrandweereenheid’ gaandeweg een andere lading krijgt.
Het ligt dan voor de hand om het Besluit Veiligheidsregio’s op de gewijzigde praktijk aan te
passen.
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.
.

Dan de meldkamers. De meldkamerprocessen zijn, ook bij de brandweer, onderdeel van het
primaire proces. Landelijk is er het voornemen om op te schalen naar 10 meldkamers. Specifiek
voor variabele voertuigbezetting zijn hier twee aandachtspunten, die zowel landelijk als per
regio moeten worden meegenomen:
In de toekomst zal méér inzicht en niveau van centralisten worden verwacht, bij de eerste be
oordeling van een melding voor de brandweer. Het goed duiden van een melding vraagt een
optimale informatiepositie en veel ervaring.
Vrijwel steeds komen er twee veiligheidsregio’s in één meldkamergebied - zolang het aantal
veiligheidsregio’s gelijk blijft. Het lijkt niet werkbaar en ook niet bevorderlijk voor de veilig
heid indien regio’s met één meldkamer verschillende varianten van uitruk hanteren, bijvoor
beeld TS-4 met verschil in taakstelling, of SIV’s met een verschillende taakstelling en derge
lijke. Ook ligt hier een verband met het project Standaardisatie meldkamerprocessen.
Alle hiervoor genoemde activiteiten (voorbereiding besluitvorming, eenduidige terminologie,
acceptatie van bepaalde formules, taak-middelenpakketten, protocollen, opleidingen, meld
kamerinstructies et cetera) vergen dat er landelijk een zekere eenheid wordt bevorderd. Er is
een fase nodig waarin initiatieven worden geclusterd en ingekaderd, waarin variabele voer
tuigbezetting in enkele herkenbare varianten wordt doorontwikkeld. Bestaande praktijken en
nieuwe pilots kunnen dan onderling vergelijkbaar worden opgezet, zodat het leerrendement
toeneemt en de brandweer toegroeit naar een eenduidig palet van uitrukvarianten.

.
.
.
.
.
.
.

Samengevat:
er is behoefte aan een kader voor de vernieuwde repressie, van waaruit verder kan worden
gewerkt aan innovatie;
er is één landelijke terminologie nodig en landelijke acceptatie op basis van taak-/middelen
pakketten;
daarbij horen zoveel als mogelijk uniforme uitrukprotocollen en meldkamerinstructies;
variabele voertuigbezetting moet worden ingepast in opschalingsmodellen;
indien variabele voertuigbezetting geaccepteerde praktijk wordt ware het Besluit Veiligheids
regio’s hierop aan te passen;
er is aandacht nodig voor de meldkamer, zowel regionaal als landelijk.
er is een fase nodig waarin bestaande praktijken en nieuwe pilots worden geclusterd en inge
kaderd, zodat het leerrendement toeneemt en de brandweer toegroeit naar een eenduidig
palet van uitrukvarianten.
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Martin Murre, bevelvoerder Brandweer VlissingenMiddelburg:

“ Waarborg voor snelle hulp
aan burgers in nood”
Net als veel andere korpsen kampt ook de
Gezamenlijke Brandweer Vlissingen-Middelburg met zwakke momenten in de opkomst.
Het korps hield in juli en augustus 2011 een
eigen pilot om de continuïteit van de brandweerzorg tijdens de zomerperiode te verzekeren. Een reeds aangeschaft klein blusvoertuig met een drukluchtschuimsysteem
en bluspoeder werd omgedoopt tot snel
interventievoertuig met een vierkoppige
bemanning. Bevelvoerder Martin Murre zag
direct de meerwaarde van zo’n SIV voor de
samenleving. Goede communicatie is in zijn
ogen belangrijk om de weerstand bij critici
in vrijwilligerskringen weg te nemen.
“In ons geval zitten de knelpunten in de opkomst
tijd niet in de daguren, want dan rukken we vanuit
de hoofdkazerne uit met een beroepsbezetting.
Juist ’s avonds en in de weekenden, als we voor de
uitruk van vrijwilligers afhankelijk zijn, is het op be
paalde tijden moeilijk om een complete bezetting te
krijgen. Dat was de reden om gedurende de zomer
maanden van 2011 op die uren een kleine TS met
vier personen op de hoofdkazerne paraat te zetten,
bemand door beroepskrachten én vrijwilligers. Toen
het plan met de korpsleden werd besproken, had
ik daar zelf wel een goed gevoel bij. Je waarborgt
snelle hulp aan burgers in nood, ook op momenten
waarop de opkomst van vrijwilligers tekort schiet.”
Het plan viel volgens Martin niet bij iedereen goed.
Een deel van de korpsleden zag het als een bedrei
ging, omdat de snelle interventieeenheid uitrukken
voor de vrijwilligers zou wegkapen. Deelnemen aan

de parate bezetting van de eenheid op de hoofd
post zou dat bezwaar kunnen wegnemen, maar niet
alle vrijwilligers van de buitenposten stonden te
juichen bij dat idee.
“Heel belangrijk voor succes is goede communi
catie”, vervolgt Martin Murre. “Hoe vertel je de
korpsleden wat de plannen zijn en door wie laat je
het vertellen? Niet door een stafmedewerker van
het regiokantoor, maar door een lokale functionaris
die is geworteld in het korps en die de mensen kent,
zo is onze conclusie. Dan wordt het meer ervaren als
een lokale oplossing van de korpsleden gezamenlijk
en wordt het plan beter gedragen.”
De pilot is eind augustus afgesloten en in de proef
periode heeft de Zeeuwse SIV4 variant zo’n veertig
uitrukken gehad. De ervaringen zijn volgens Martin
bijzonder positief. “Door met een eerste ploeg van
vier man vanuit een gekazerneerde situatie uit te
rukken, hebben we in het stadsgewest Vlissingen
Middelburg in de zwakke uren tijdwinst geboekt in
de responstijd. Daardoor hebben we snel slagkracht
kunnen leveren op momenten dat het ertoe deed.
Bij een uitslaande woningbrand in een complexe
woonwijk hebben we met de snelle eenheid in com
binatie met een reguliere tankautospuit aan twee
kanten een blusinzet kunnen doen. Snel, maar ook
veilig, is mijn stellige overtuiging. Daardoor hebben
we wellicht verdere branduitbreiding kunnen voor
komen en de schade beperkt. We moeten steeds
voor ogen houden waarom we het doen, namelijk
voor het waarborgen van de brandweerzorg aan
burgers in nood op ieder moment.”
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A Afkortingen

CMHF Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen
GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GMS Gemeenschappelijk Meldkamersysteem
HD Hoge Druk
HV Hulpverleningsvoertuig
MKB Meldkamer Brandweer
NIFV Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid
NVBR Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding
OMS Openbaar Meldsysteem
P/M Personeel en materieelvoertuig
RRC Raad van Regionaal Commandanten
RV Redvoertuig (autoladder, hoogwerker)
SIV Snel inzetbaar voertuig, met een bezetting van 2 (SIV-2) of 4 (SIV-4) personen
SIV-2 Snel inzetbaar voertuig, met een bezetting van 2 personen
SIV-4 Snel inzetbaar voertuig, met een bezetting van 4 personen
TS Tankautospuit
TS-6 Tankautospuit met een bezetting van 6 personen
TS-4 Tankautospuit met een bezetting van 4 personen
VR Veiligheidsregio
WODC Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
van het ministerie van Veiligheid en Justitie
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B De projectorganisatie
Variabele voertuigbezetting
Opdrachtgever Raad van Regionaal Commandanten
Opdrachtnemer Esther Lieben namens het Programma Brandweerzorg, NVBR
Subsidieverstrekker Ministerie van Veiligheid en Justitie
Projectteam Lucien Groenewegen en Frank van Krieken
Begeleidingscommissie
Amy Koopmanschap Burgemeester Diemen
		 Lid Bestuursadviescommissie Brandweer (Veiligheidsberaad)
		 Voorzitter Begeleidingscommissie
Esther Lieben Regionaal Commandant, Veiligheidsregio Haaglanden
		 Programmaleider Brandweerzorg, NVBR
Gerrit Spruit Regionaal Commandant, Veiligheidsregio Flevoland
Jan Hazeleger Hoofd afdeling Repressie, district Utrecht, Veiligheidsregio Utrecht
		 Lid Kerngroep Repressie
Harm Balk Hoofd Preparatie, Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
		 Lid Kerngroep Repressie
Marcel Verspeek Programmamanager incidentbestrijding brandweer, Veiligheidsregio Midden- en
		 West-Brabant
		 Lid Kerngroep Repressie
Wendy Kiel Programmacoördinator Brandweerzorg, NVBR
Lucien Groenewegen Commandant brandweer Pijnacker-Nootdorp, Veiligheidsregio Haaglanden
		 Projectleider, NVBR
Frank van Krieken Projectmedewerker, NVBR
Ruud van Vliet Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen
Mart van Troost Abvakabo FNV
Theo de Boer Abvakabo FNV
Martijn Blok CNV Publiekszaken
Hans Thijsebaard CNV Publiekszaken
Barry Douma Belangenvereniging Brandweer Amsterdam
Donna Landa Ministerie van Veiligheid en Justitie
Theo van Mullekom Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum
Ricardo Weewer Lector Brandweerkunde, NIFV
Jos Post Hoofd afdeling onderzoek, NIFV
Rozemarijn Hartkamp Bureau Veiligheidsberaad
Bert Roes Vereniging van Nederlandse Gemeenten

46

Het project Variabele voertuigbezetting was binnen de NVBR geplaatst onder het
Landelijk Netwerk Repressie van het Programma Brandweerzorg en werd uitgevoerd
binnen de bestaande organisatiestructuur van de NVBR. Het projectteam was belast met
de uitvoering van het project. De begeleidingscommissie adviseerde het projectteam over de
opzet en uitvoering van het project. Daarnaast is periodiek overleg gevoerd met de Kerngroep
Repressie, om verslag te doen van de voortgang van het project en om antwoord te vinden
op vragen of onduidelijkheden. Via de districtsvoorzitters van het Landelijk Netwerk Repres
sie, regionale contactpersonen en via de contactpersonen van de lokale (pilot)projecten werd
contact gehouden met het werkveld.
In schema:

Algemene
vergadering

Bestuur (RRC)
voorzitter
Stephan Wevers

Adviesraad

Bureau NVBR
directeur
Bernard Tilman

Programma
Risicobeheersing
Elie van Strien

Programma
Brandweerzorg
Esther Lieben
Anton Slofstra

Programma
Crisisbeheersing &
Rampenbestrijding
Jac Rooijmans

Landelijk Netwerk
Materieel en
verwerving

Landelijk Netwerk
Repressie
Dennis van Zanten

Landelijk Netwerk
Opleiden
en oefenen

Kerngroep
Repressie

Project Variabele
voertuigbezetting

Programma
Management &
Bedrijfsvoering
Lieke Sievers

Programma
Informatiemanagement
Frans Schippers
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C Speciale voertuigen

Hieronder worden kort enkele varianten beschreven van specifieke voertuigen die momenteel
in Nederland actief zijn, structureel dan wel experimenteel.
VRU (Zwedenweek) Het voertuig van Ziegler is gedurende de Zwedenweek van de VRU tijdens de enkelvoudige
inzetten gebruikt als SIV-4 met een bezetting van vier mensen. Het voertuig beschikt over een
automatische pomp, waar naast water ook schuimvormend middel (SVM) aan kan worden
toegevoegd.
De SIV-2 van BMT is tijdens de enkelvoudige inzetten door twee manschappen gebruikt. Het
betreft een tweepersoons voertuig met drukluchtschuim (DLS) blussysteem en een kleine
watertank van circa 350 liter.
De SIV-2 van De vierwielaangedreven Mercedes Sprinter is een compleet en compact brandweervoer
Zuid-Limburg tuig. Het is uitgerust met een mobiele dataterminal, een 400 liter watertank, een 100 bar
hogedruksysteem met een capaciteit van 38 liter water per minuut en de mogelijkheid om
SVM bij te mengen met behulp van een SVM-tank van 20 liter. Verder zijn een automatische
externe defibrillator (AED) en een zuurstofkoffer aan boord en kan de ademlucht (geïnte
greerd in rugleuning van bestuurdersstoel en bijrijderstoel) tijdens het aanrijden al worden
omgehangen.

De SIV-4 van Het SIV is een compact en snel inzetbaar voertuig, dat geschikt is voor een snelle eerste inzet
Brabant-Zuidoost bij brand, (verkeers)ongevallen, oppervlakteredding en AED. Het voertuig is uitgerust met
diverse gereedschappen en heeft een (blus)watervoorraad van 200 liter. Daarnaast beschikt de
SIV-4 over een compact hogedruk blussysteem waarbij de hogedrukstraalpijp een capaciteit
heeft van 36 liter water per minuut bij 100 bar pompdruk en kan gebruik worden gemaakt
van een beperkte hoeveelheid SVM om een optimale blussing te realiseren.
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De SIV-2 van De SIV-2 betreft een Iveco bestelwagen met een tweepersoonsbezetting. Het voertuig heeft
Gooi en Vechtstreek   verschillende gereedschappen aan boord waaronder hulpverleningsgereedschap. Daarnaast is
het voertuig uitgerust met een DLS-blussysteem. Dit blussysteem heeft een capaciteit van 800
liter per minuut en is hiervoor uitgerust met een 60 meter lange haspelslang en een 400 liter
bluswatertank.

Het Combivoertuig Het Combivoertuig is een samenvoeging van een redvoertuig en een blusvoertuig en is geprovan Dordrecht duceerd door Magirus. Door deze voertuigen te combineren kunnen beide taken worden
verricht met zes mensen in plaats van acht. Het combivoertuig is 2.50 meter breed, 3.40 meter
hoog en 9.70 meter lang. De inhoud van de watertank bedraagt 1500 liter. De capaciteit van
de bluspomp bedraagt bij lage druk 2000 liter per minuut bij 8 bar en bij hoge druk 250 liter
per minuut bij 40 bar. De hoogwerker heeft een maximale werkhoogte van 30 meter. De maxi
male werkdiepte onder het maaiveld bedraagt 12 meter. Het waterkanon is gemonteerd in de
korf, beide zijn op afstand bestuurbaar. De capaciteit van het kanon bedraagt 1850 liter per
minuut bij 8 bar. De maximale belasting van de korf is 270 kilo. Het Combivoertuig is specifiek
ingericht voor brandbestrijdende taken.
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De brandweermotor In de veiligheidsregio Haaglanden draait momenteel een pilot waarin wordt uitgerukt met
van Haaglanden een motorfiets naar incidenten. Het betreft hier een BMW R1200RT met een Firexpres-blussysteem. Het blussysteem opereert op een druk van 20 bar met een straalpijpdruk van 13 bar.
De motorfiets heeft een systeem met twee gekoppelde 25 liter tanks voor voorgemengd
water met schuimvormend middel. Het systeem wordt aangedreven door samengeperste
lucht geleverd vanuit een ademluchtfles van 6,8 liter gevuld tot 300 bar en is geschikt voor
de bestrijding van branden in de klasses A, B, C en E. Het water uit de watertank gaat via een
30 meter slang naar de bluslans. De lans levert 22 liter water per minuut in micronevel of 110
liter per minuut in de schuimstraalstand bij een worplengte van elf meter. Het systeem kan
bediend worden voor 136 seconden met constante micronevel straal. Daarnaast is de motor
uitgerust met onder andere een AED, een ademluchtset, meetapparatuur voor koolmonoxide
en een airbaghoes.
De bemensing bestaat uit één persoon met minimaal een afgeronde bevelvoerdersopleiding
en een aantal jaren operationele ervaring.
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D Onderzoeken

In het kader van het project Variabele voertuigbezetting is een aantal onderzoeken uitge
voerd. Per onderzoek wordt hieronder weergegeven wat het behaalde resultaat is en tot wel
ke aanbevelingen dit leidt. De rapportages van de onderzoeken zijn beschikbaar via internet.
Niet elk onderzoek heeft het verwachte resultaat opgeleverd, maar zoals vaker wordt gezegd:
geen resultaat is ook een resultaat. We kunnen ook leren van hetgeen niet werkt. De aanbevelingen van de onderzoeken kunnen worden meegenomen bij mogelijke vervolgonderzoeken.

.
.
.
.
.

De volgende onderzoeken zijn gedaan:
de enquête variabele voertuigbezetting;
buitenlandstudie met betrekking tot variabele voertuigbezetting;
analyse GMS-gegevens;
onderzoek tijdens de oefenweek in Zweden;
juridisch onderzoek variabele bezetting.

Enquête variabele voertuigbezetting
Doel onderzoek Achterhalen hoe de effectiviteit van inzetten met variabele voertuigbezetting bij verschil
lende kerntaken van de brandweer zich verhoudt tot de effectiviteiten van inzetten met een
reguliere TS-6 bezetting. Tevens werd ook de veiligheid(sbeleving) tijdens de inzetten van het
brandweerpersoneel meegenomen.
Resultaat onderzoek De respons op de enquête was niet groot genoeg om statistisch verantwoorde conclusies te
kunnen trekken.
Aanbevelingen   

.
.

Om uitspraken te kunnen doen over de veiligheid en effectiviteit van TS-4 ten opzichte van
TS-6 is aanvullend onderzoek op een andere wijze noodzakelijk.
De digitale enquête heeft niet voldoende respons opgeleverd. De achterliggende oorzaak
waarom de betrokken brandweermensen de vragenlijst niet hebben ingevuld is niet met
zekerheid vast te stellen. Mogelijk heeft dit te maken met het onderwerp, de wijze waarop
de regio’s de vragenlijst hebben uitgezet of gebrek aan motivatie. De vragenlijst is door een
aantal respondenten tussentijds afgebroken, mogelijk wordt dit veroorzaakt door de lengte
van de vragenlijst.

Buitenlandstudie variabele voertuigbezetting
Doel onderzoek Meer inzicht verkrijgen in de mogelijkheden en onmogelijkheden om de wettelijke basis
brandweerzorg te kunnen garanderen met een variabele personele bezetting. Daarom wordt
gekeken of er voorbeelden buiten Nederland zijn, waarbij met minder dan zes personen op
een tankautospuit wordt opgetreden.
Resultaat onderzoek In deze desktopstudie is op basis van relevante literatuur en interviews een benchmark
gemaakt met een aantal andere met Nederland vergelijkbare landen. Het is duidelijk gewor
den dat er verschillende varianten bestaan van een basisbrandweereenheid. Meestal is een
minimale bezetting beschreven waarbij veilig opgetreden kan worden. Omdat de verschillen
de landen moeilijk met elkaar te vergelijken zijn kan op basis van de verschillende varianten
geen ideale bezetting worden beschreven.
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Aanbevelingen  

.

Gezien de beschikbare capaciteit en tijd is een aantal landen geselecteerd en is ervoor geko
zen een desktopstudie uit te voeren. Het is altijd goed om een dergelijke studie naar ontwik
kelingen in het buitenland te verdiepen, zodat we van elkaar kunnen leren.

Analyse GMS-gegevens
Doel onderzoek Onderzoeken of op basis van meldkamergegevens meer inzicht kan worden verkregen over
hoe vaak door de brandweer wordt uitgerukt, de redenen van uitruk, de tijdsduur van de
inzet en eventueel de benodigde personele capaciteit bij de afhandeling van een incident.
Daarom is gekeken of het mogelijk is om op basis van de gegevens van het geïntegreerd meld
kamer systeem (GMS) inzicht is te verkrijgen over aard en omvang van brandweer gerelateer
de incidenten in de veiligheidsregio.
Resultaat   
onderzoek   

.
.
.

Aanbevelingen   

.
.

In 83% van alle meldingen komen de voertuigen ter plaatse.
In 83% van alle meldingen wordt één voertuig gealarmeerd.
In 64% van de meldingen (exclusief dienstverlening) blijven de ter plaatse gekomen voertui
gen korter dan 10 minuten aanwezig. Het maar korte tijd aanwezig zijn duidt op een geringe
omvang van taken.
De meldingsclassificatie brand is onderverdeeld in een aantal subcategorieën. Niet alle onder
zochte veiligheidsregio’s hanteren dezelfde subcategorieën.
Met de Kerngroep Repressie is contact geweest om te bezien of bij ‘korter dan 10 minuten
aanwezig’ kan worden geconcludeerd dat er dan met een bezetting kleiner dan TS-6 kan wor
den opgetreden. De Kerngroep deelt die mening niet en geeft aan daar geen uitspraak over
te kunnen doen.
Omdat de GMS-gegevens onvoldoende informatie bevatten over de benodigde personele
capaciteit kan slechts een inschatting gemaakt worden over de daadwerkelijke mogelijkheden
om met een gereduceerde voertuigbezetting op te treden en is nader onderzoek noodzakelijk.
Aanbevolen wordt om het niet te hebben over een gereduceerde bezetting, maar te kijken
naar ‘uitruk op maat’.

Onderzoek oefenweek Zweden
Doel onderzoek Onderzoeken welke mogelijkheden, onmogelijkheden, kansen en knelpunten ten aanzien van
variabele voertuigbezetting worden ervaren tijdens de oefenweek.
Resultaat onderzoek Er is een rapportage gemaakt van de uitkomsten met de titel: ‘Niet minder maar op maat,
resultaten van de oefenweek variabele voertuigbezetting VRU in Zweden’. Deze rapportage is
vanaf half maart 2012 beschikbaar voor iedereen.
Aanbevelingen    Naast een aantal aanbevelingen voor de VRU worden in de rapportage ook suggesties gedaan
voor vervolgonderzoek:
doe aanvullend onderzoek naar invloed van opkomsttijd en aanrijdtijd. Bij dit onderzoek zijn
opkomsttijd en aanrijdtijd niet meegenomen in het bepalen van het effect van variabele voer
tuigbezetting;
onderzoek ook de effectiviteit van variabele bezetting. Om de effectiviteit van verschillende
variabele bezettingen vast te kunnen stellen, wordt de suggestie gedaan aanvullend onder
zoek uit te voeren, waarbij er geen sprake is van een oefenweek en een realistische doorsnede
van uitrukken in de praktijk wordt meegenomen.

.
.
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Juridisch onderzoek variabele bezetting
Doel onderzoek Onderzoeken of een verlaging van de standaardbezetting van de tankautospuit van zes hulp
verleners (TS-6) naar vier hulpverleners (TS-4) juridisch aanvaardbaar is. Daarnaast wordt de
vraag behandeld hoe de SIV juridisch kan worden ingepast.
Resultaat onderzoek Er is een rapportage gemaakt met de titel: Juridisch onderzoek variabele bezetting. De rap
portage is beschikbaar.
Aanbevelingen Onderzoek of de wet moet worden aangepast om de bestuurlijke last (motiveren en forma
liseren afwijkingen) te verminderen.
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E Overzicht van praktijksituaties
Quickscan  
Veiligheidsregio

Gemeente

Noord-Holland
Noord

Alkmaar

Stand van zaken

De pilot inmiddels is afgerond. De evaluatierapportage over de pilot eind wordt januari 2012 verwacht. Het werken met een bezetting van 4 in Alkmaar wordt voortgezet tot nadere landelijke en of regionale besluitvorming.

Reden VVb-pilot?

Meer incident gestuurd kunnen optreden;
Vrijwilligers betrekken bij 1e uitruk.

Korte toelichting

Met de TS-4 wordt binnen 1,5 minuut uitgerukt vanuit kazerne Centrum. Indien nodig bijstand van TS-6.
Na iedere uitruk volgt een evaluatie m.u.v. OMS en PAC-meldingen.

Veiligheid burger/
personeel?
Bestuurlijk akkoord?

Ontwikkelen werkinstructies en procedures;
Opgesteld a.d.h.v. risico’s zoals beschreven in warme RI&E;
Beoefenen van werkinstructies en procedures.
Ja, geaccordeerd door college van B&W Alkmaar en bestuurscommissie brandweer van de Veiligheidsregio.

Kennemerland

Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Spaarndam)

Stand van zaken

In uitvoering.

Reden VVb-pilot?

Omdat anders sprake zou zijn van een te lange opkomsttijd en geen zekerheid van de inzet-baarheid van het
voertuig c.q. de uitrukpost;
Procedurele test om er achter te komen welke procedures moeten worden aangepast en welke processen moeten worden doorlopen.

Korte toelichting

De TS-4 als volwaardige TS, voor alle 1ste lijn uitrukken (niet voor bijstand / compagnie);
De TS-4 als het moet (prio 1 of tekort mensen),
De TS-6 als het kan (prio 2&3 en bij voldoende opkomst).

Veiligheid burger/
personeel?

Bestuurlijk akkoord?

Goede en aangepaste instructie aan de meldkamer;
Specifieke oefeningen met kleinere bezetting;
Nog geen aanvullende procedures nodig gebleken;
Bevelvoerder bepaalt opschaling indien nodig;
Veiligheid burger vergroot door snellere opkomsttijd.
Ja, instemming door burgemeester, districtsmanagement en regiomanagement.

Kennemerland

Heemstede

Stand van zaken

Medio 2de kwartaal 2012.

Reden VVb-pilot?

Te lange opkomsttijd overdag.

Korte toelichting

Diverse opties, volwaardig TS-4, of TS-6 of TS-4 + HV of TS-4 aangevuld met een TS-6.

Veiligheid burger/
personeel?

Bestuurlijk akkoord?

Goede en aangepaste instructie aan de meldkamer;
Specifieke oefeningen met kleinere bezetting;
Nog geen aanvullende procedures nodig gebleken;
Bevelvoerder bepaalt opschaling indien nodig;
Veiligheid burger vergroot door snellere opkomsttijd.
Zit in de besluitvorming.
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Gemeente

Kennemerland

Halfweg-Zwanenburg

Stand van zaken

Medio 2e kwartaal 2012.

Reden VVb-pilot?

Te lange opkomsttijd overdag.

Korte toelichting

Diverse opties, volwaardig TS-4, of TS-6 of TS-4 + HV of TS-4 aangevuld met een TS-6.

Veiligheid burger/
personeel?

Bestuurlijk akkoord?

Goede en aangepaste instructie aan de meldkamer;
Specifieke oefeningen met kleinere bezetting;
Nog geen aanvullende procedures nodig gebleken;
Bevelvoerder bepaalt opschaling indien nodig;
Veiligheid burger vergroot door snellere opkomsttijd.
Zit in de besluitvorming.

Kennemerland

Bennebroek

Stand van zaken

Optie (gaat in de loop van 2012 onderzocht worden).

Reden VVb-pilot?

Overdag zijn geen 6 personen beschikbaar maar misschien wel 4 personen.

Korte toelichting

Nog niet van toepassing.

Veiligheid burger/
personeel?

Nog niet van toepassing.

Bestuurlijk akkoord?
AmsterdamAmstelland
Stand van zaken

Nog niet van toepassing, te vroeg.
Amsterdam

In uitvoering.

Reden VVb-pilot?

Geen experiment. Van oudsher Amsterdams aflegsysteem.

Korte toelichting

Onder andere gezien de aanwezigheid van de vele portiekwoningen in binnenstad variant op standaard aflegsysteem.

Veiligheid burger/
personeel?
Bestuurlijk akkoord?
AmsterdamAmstelland
Stand van zaken

Betreft een standaardprocedure. Een persoon extra op standaardbezetting.
Ja, bestuur op de hoogte gesteld. Wordt van oudsher al uitgevoerd.
Ouder-Amstel

In uitvoering.

Reden VVb-pilot?

Geen experiment. D.m.v. de TS-4 is eerder een voertuig onderweg naar de melding. Dit op verzoek van de
vrijwilligers zelf.

Korte toelichting

Bij een AED-melding zijn geen zes personen nodig. Er is een krappe bezetting overdag, dus met TS-4 sneller
onderweg. Dit betekent bij een AED-melding meer kans op slagen.

Veiligheid burger/
personeel?
Bestuurlijk akkoord?

De TS-4 wordt alleen ingezet voor AED-meldingen. Voor alle andere spoedeisende meldingen rukt minstens een
TS-6 uit.
Nee, alleen afwijkend voor AED-meldingen, dus niet van belang.
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Gemeente

ZaanstreekWaterland

Beemster

Stand van zaken

Implementatiefase. Voorbereiding afgerond.

Reden VVb-pilot?

Omdat anders sprake zou zijn van een te lange opkomsttijd en geen zekerheid van inzetbaarheid van het voertuig c.q. de uitrukpost.

Korte toelichting

Er wordt uitgerukt vanuit twee locaties met 2 x een TS 4 met gekwalificeerde mensen. Er rukken dus meer
mensen uit dan de standaardbezetting van zes personen;
Voorlichting in buitengebieden (preventie);
Piketvoertuig voor de bevelvoerder van dienst;
Beschikbaarheidsysteem om te monitoren of er te allen tijde voldoende mensen beschikbaar zijn.

Veiligheid burger/
personeel?

Bestuurlijk akkoord?
ZaanstreekWaterland
Stand van zaken

Taakrisicoanalyse opgesteld en naar aanleiding daarvan opleiding en oefenactiviteiten opgesteld en uitgevoerd;
Implementatie vanaf 01-01-2011;
Minimale bezetting 2 x vier gekwalificeerde mensen (BV + CH + 2 maal brw 1e klas).
Incidenten worden geëvalueerd. Op dit moment geen aanpassingen nodig, want het systeem functioneert.
Ja , bestuurlijk akkoord op adviesnota opkomsttijden en bezettingsgraad.
Oostzaan (OVER gemeenten)

In uitvoering.

Reden VVb-pilot?

Omdat anders sprake zou zijn van een te lange opkomsttijd en geen zekerheid van de inzet-baarheid van het
voertuig c.q. de uitrukpost.

Korte toelichting

Oostzaan beschikt over twee uitrukposten: De Haal en Kerkstraat. Bij een melding rukt men in principe uit
met een TS-6. Echter, men mag bij een incomplete bezetting met een TS-4 uitrukken. Voorwaarde is dan dat
de andere post (als back-up) ook uitrukt met TS-4 voor hetzelfde incident. Zaanstad rijdt tijdens kantoortijden
standaard mee met de meldingen in Oostzaan.

Veiligheid burger/
personeel?

Afspraken met Zaanstad. Wordt vanuit Zaanstad met een TS als back-up uitgerukt tijdens werkdagen van 8:00
tot 17:00. In geval dat een van de posten van Oostzaan met een TS-4 uitrukt, rukt de andere (als bijstand) ook
uit met een TS-4. Er rukken dus meer personen uit dan de standaardbezetting van zes personen.

Bestuurlijk akkoord?
ZaanstreekWaterland
Stand van zaken

Ja, geaccordeerd door college van B&W.
Waterland

Verwachting is dat de TS-4 de standaard wordt in de gemeente Waterland. Dit kan pas over ongeveer 3 jaar
(2014) gebeuren wanneer lessen uit het land meegenomen kunnen worden en de mensen beter opgeleid zijn op
het gebied van theoretische kennis en drecte en open communicatie onderling.

Reden VVb-pilot?

Overdag zijn minder mensen beschikbaar, de factor tijd is dan belangrijker. Liever met 4 personen eerder dan
met 6 personen later. Zit ook een component risicosetting in. Betreft een landelijke gemeente met weinig
bijzondere risico’s.

Korte toelichting

Mag met 4 personen worden uitgerukt. De bevelvoerder bepaalt of een andere post moet worden gealarmeerd.

Veiligheid burger/
personeel?

Een andere post wordt mee gealarmeerd. Daarnaast is extra aandacht voor het op peil brengen van de theoretische kennis van de mensen.

Bestuurlijk akkoord?

Ja, geaccordeerd door college van B&W en ter informatie aan de gemeenteraad.
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ZaanstreekWaterland
Stand van zaken

Gemeente
Zeevang

In uitvoering.

Reden VVb-pilot?

Omdat sprake zou zijn van een te lange opkomsttijd of geen zekerheid van de inzetbaarheid van de post c.q.
het voertuig.

Korte toelichting

Bij alle incidenten wordt er met minimaal 2 maal een TS-4 uitgerukt vanuit Oosthuizen en Kwadijk. Er wordt dus
met meer mensen uitgerukt dan de standaardbezetting van 6 personen.

Veiligheid burger/
personeel?
Bestuurlijk akkoord?
ZaanstreekWaterland
Stand van zaken

Geregeld aan de hand van specifieke uitrukprocedure. Deze procedure wordt regelmatig beoefend, om alle
manschappen kennis te laten nemen van voor-, nadelen en eventuele beperkingen.
Ja, geaccordeerd door college van B&W.
Landsmeer

In uitvoering.

Reden VVb-pilot?

Overdag is een volledige bezetting van 6 personen niet altijd haalbaar. Ook niet met aanvulling van de post
Den Ilp. Een TS-4 is haalbaar met eventuele opschaling van buurgemeenten.

Korte toelichting

Er wordt nog niet uitgerukt met een TS-4. Dit dient nog te worden beoefend en worden goedgekeurd door het
college. Tot die tijd zal externe ondersteuning worden gevraagd.

Veiligheid burger/
personeel?
Bestuurlijk akkoord?
Gooi en
Vechtstreek

Uitrukprocedures worden aangepast en zullen regelmatig worden beoefend, dit zal enige maanden in beslag
nemen. Tot die tijd zal met externe ondersteuning worden uitgereden met een standaardbezetting.
In uitvoering. De verwachting is wel dat het college een positief besluit zal nemen.
Gehele regio

Stand van zaken

Bestuur heeft akkoord gegeven om nader onderzoek te doen naar de voorgestelde variant, namelijk modulair
opgebouwde variabele voertuigbezetting. Pilot met TS2+TS-4 = TS-6 gaat in het voorjaar van 2012 starten.

Reden VVb-pilot?

Vanuit meerdere overwegingen. De hoofdreden is gelegen in het op orde krijgen van de dekking (conform
het nieuwe besluit VR), waarbij op een efficiënte (ook qua belasting van vrijwilligers) manier omgegaan kan
worden met mensen en middelen.

Korte toelichting

Het onderzoek is er op gericht om de inzet van TS2/FSU en TS-4 aan elkaar te koppelen, waarbij deze voertuigen samen een basiseenheid vormen. De TS2/FSU kan daarbij als verkenningsvoertuig, of als aanvulling op de
TS-4 gezien worden. Het concept is TS2+TS-4 = TS-6. Een belangrijk deel van het onderzoek is gericht op de
randvoorwaarde om deze voertuigen (en bemanning) modulair te kunnen laten werken, waarbij persoonlijke
veiligheid het sleutelwoord is.

Veiligheid burger/
personeel?

Het borgen van veiligheid van eigen personeel is een randvoorwaarde. De veiligheid van de burgers is in het
voorgestelde concept geborgd. In dit concept wordt er vanuit gegaan dat door de voorgestelde manier van optreden, sneller een brandweervoertuig ter plaatse is. Opschaling vindt conform de standaardprocedures plaats.

Bestuurlijk akkoord?

Het bestuur heeft akkoord gegeven om nader onderzoek te doen.
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Utrecht
Stand van zaken

Gemeente
District Eemland, Amersfoort Centrum
Pilot afgerond, doorstart vindt plaats.

Reden VVb-pilot?

Uitrukervaring opdoen. Project heeft redelijke tijd gedraaid, maar te weinig uitrukken met TS-4 om valide
uitspraak te kunnen doen. Wachten nu regionale/landelijke projecten af. Project mede opgezet vanuit de werkvloer.

Korte toelichting

Eerste uitruk met TS-4; Tweede TS-4 rijdt hier achter aan met prio 2.

Veiligheid burger/
personeel?
Bestuurlijk akkoord?

Pilot altijd uitgevoerd met 2 maal een TS-4. Oefeningen zijn gericht op “1 team, 1 taak” met bijpassende,
beoefende procedures.
Voor district Eemland geldt dat na afronding van de doorgestarte pilot wordt bekeken hoe landelijke ontwikkelingen/stand van zaken is op gebied van variabele voertuigbezetting en wat aan bestuurders voorgelegd kan
worden. Gedurende looptijd van pilot was geen sprake van sterktewijziging. Was zelfs sprake van meer mensen
die uitrukten, omdat werd uitgerukt met 2 maal een TS-4 i.p.v.1 maal een TS-6.

Utrecht

District Eemland, Amersfoort Noord

Stand van zaken

Pilot in afrondingsfase. Doorstart vindt plaats.

Reden VVb-pilot?

Reductie uitruktijden. Project heeft langer gelopen dan gepland. Conclusie was dat geen significant verschil
was in uitruktijden met TS-4 of TS-6. Wachten regionale/ landelijke ontwikkelingen af. Project mede opgezet
vanuit de werkvloer.

Korte toelichting

Eerste uitruk met TS-4, altijd aangevuld met twee personen met aanvullend voertuig.

Veiligheid burger/
personeel?

Aanvulling geborgd met twee personen. (Aanvulling a.d.h.v. dienstvoertuig). Oefeningen zijn gericht op “1
team, 1 taak” met bijpassende, beoefende procedures.

Bestuurlijk akkoord?
Utrecht

Soesterberg : Geïmplementeerd.

Stand van zaken
Reden VVb-pilot?

Omdat anders sprake zou zijn van een te lange opkomsttijd.

Korte toelichting

Volgens vast uitrukprotocol wordt met TS-4 uitgerukt.

Veiligheid burger/
personeel?
Bestuurlijk akkoord?
Utrecht
Stand van zaken

Bij alle prio 1-meldingen (uitgezonderd OMS) wordt uitgerukt met TS-6. Oefeningen zijn gericht op “1 team, 1
taak” met bijpassende, beoefende procedures.
Ja, geaccordeerd door college van B&W.
District Utrecht
Gemeente Utrecht: Project afgerond en is in uitvoering bij de drie vrijwilligersposten Vleuten, De Meern en
Zuilen.

Reden VVb-pilot?

Omdat anders sprake is van een te lange opkomsttijd.

Korte toelichting

Op de drie vrijwillige posten kan er vanaf 4 personen (chauffeur, bevelvoerder en twee incidentbestrijders)
uitgerukt worden.

Veiligheid burger/
personeel?

Bestuurlijk akkoord?

De bevelvoerder schaalt op wanneer sprake is van het uitvoeren van meer dan één taak gelijktijdig. Bij opschaling komt TS-6 ter plaatse. Meegeven in NB dat 1e TS een TS-4 is. Het optreden met een TS-4 is opgenomen in
de oefencyclus en er vinden praktijkoefeningen plaats. Oefeningen zijn gericht op “1 team, 1 taak” met bijpassende, beoefende procedures.
Ja, geaccordeerd door college van B&W.
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Utrecht

Gemeente
District Eemland en Utrecht

Stand van zaken

De districten met ervaringen op het gebied van VVB organiseren en beleven een oefenweek VVB op het oefencentrum in Revinge, Zweden.

Reden VVb-pilot?

Doelstelling van het project: Een praktijkgericht onderzoek naar de mogelijkheden van VV; Dit koppelen aan
technische innovatie van materieel en materiaal, oefen- en opleidingssystematiek van VV, repressieve processen en protocollen, met als eindproduct een menukaart waarin de gebruiksmogelijkheden en beperkingen van
variabele voertuigbezetting beschreven zijn, incl. de bijbehorende randvoorwaarden.

Korte toelichting

O.b.v. praktische ervaringen en door inzet van de vakbekwaamheid van de incidentenbestrijders worden de
mogelijkheden en beperkingen van VVB in beeld gebracht.

Veiligheid burger/
personeel?

Oefeningen zijn gericht op “1 team, 1 taak”. De benodigde slagkracht voor de maatgevende incidenten staat
niet ter discussie. De focus ligt op het logistieke systeem om de benodigde slagkracht ter plaatse te brengen.

Bestuurlijk akkoord?
Hollands-Midden

N.v.t.
N.v.t. geen experiment

Haaglanden

Het project vernieuwde repressie heeft tot doel het opdoen van ervaring en een
zichtbare beweging op het gebied van vernieuwde repressie. Deze pilots zijn ideeën
van medewerkers van de werkvloer. De eerste pilots worden gehouden in de gemeenten Midden-Delfland, Rijswijk en Den Haag. Later volgen naar verwachting nog pilots
in Delft en Naaldwijk.

Stand van zaken

Het projectplan is opgesteld en goedgekeurd door de directie. In het eerste kwartaal worden de procedures en
oefenplannen verder uitgewerkt. Naar verwachting kunnen in het tweede kwartaal van 2012 de eerste pilots
starten.

Reden VVb-pilot?

De VRH wil graag de visie van de strategische reis omzetten in haar organisatie. Als eerste stap op weg naar de
vernieuwing van de incidentbestrijding is gekozen voor het doen van pilots om ervaring op de doen en ideeën
van medewerkers de ruimte te geven.

Korte toelichting

Pilot Midden-Delfland Deze pilot wordt overdag gehouden met een SIV-2 aangevuld met een TS-4 (bestaande TS).
Pilot Rijswijk Tijdens deze periode wordt de basisbrandweerzorg met een SIV-4 afhandeld.
Pilot Motorondersteuning De motor wordt overdag bemand met een bevelvoerder die zowel ondersteunt door
snelle opkomst als zelfstandig kleine klussen afhandelt.
Naaldwijk In Naaldwijk zal overdag de uitruk met 4 personen in de huidige TS-6 worden getest.
Delft In Delft wordt nagegaan op welke manier met meerdere kleine eenheden de basisbrandweerzorg in een
binnenstad kan worden verzorgd.

Veiligheid burger/
personeel?

Als onderdeel van dit project worden voor alle pilots individuele RI&E’s uitgevoerd en plannen van aanpak opgesteld op basis van de afwijkingen ten opzichte van de bestaande werkwijze. In december 2011 is een voorstel
opgesteld in samenwerking met de ARBO-commissie hoe dit proces wordt vormgegeven en wordt een format
ontwikkeld.

Bestuurlijk akkoord?

Het Algemeen Bestuur van de VRH heeft in december 2011 ingestemd met het houden van pilots en het afwijken van het Besluit Veiligheidsregio’s tijdens de pilots.
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Zuid-Holland Zuid
Stand van zaken

Gemeente
Dordrecht. (Beroepsbezetting)
Dordrecht in uitvoering.

Reden VVb-pilot?

Om budgetneutraal twee uitrukposten te kunnen bezetten is flexibele voertuigbezetting noodzakelijk. Dordrecht gaat van één beroepspost met een bezetting van 14 personen naar 2 beroepsposten waarvan een post
met 8 personen (TS en HW) en een post met 6 personen (combivoertuig) wordt bezet.

Korte toelichting

Combivoertuig TS/HW met 6 personen. Betreft TS met een 24 meter hoge hoogwerker en een bezetting van
6 personen.

Veiligheid burger/
personeel?

Speciale opleiding. Totale slagkracht blijft gelijk aan voorheen, echter er zijn meer inzetmogelijkheden.

Bestuurlijk akkoord?

Ja, door B&W Dordrecht en wordt naar verwachting overgenomen door VR.

Zuid-Holland Zuid

Zwijndrecht, post Heerjansdam (vrijwillig)

Stand van zaken

Post Heerjansdam in Zwijndrecht (reeds ingevoerd als experiment).

Reden VVb-pilot?

Omdat anders sprake van een te lange uitruktijd en geen zekerheid was van de inzetbaarheid van de post c.q.
het voertuig.

Korte toelichting

TS met 4 personen.

Veiligheid burger/
personeel?

Speciale opleiding is uitgevoerd. TS-6 wordt mee gealarmeerd.

Bestuurlijk akkoord?

Ja, door B&W Zwijndrecht en wordt naar verwachting overgenomen door VR.

Zuid-Holland Zuid

Oud-Beijerland (vrijwillig)

Stand van zaken

Oud-Beijerland (In voorbereiding).

Reden VVb-pilot?

Te lange uitruktijd.

Korte toelichting

Snel inzetbaar voertuig.

Veiligheid burger/
personeel?

In voorbereiding.

Bestuurlijk akkoord?

Ja, door B&W Oud-Beijerland en wordt naar verwachting overgenomen door VR.

Zuid-Holland Zuid

Korendijk, post Goudswaard (vrijwillig)

Stand van zaken

Post Goudswaard in Korendijk (In voorbereiding).

Reden VVb-pilot?

Omdat anders sprake is van een te lange uitruktijd op werkdagen, tussen 06.00 uur en 18.00 uur.

Korte toelichting

Op werkdagen tussen 06:00 uur en 18:00 uur uitruk TS met 4 personen.

Veiligheid burger/
personeel?
Bestuurlijk akkoord?

Vrijwilligers zijn opgeleid. Na bestuurlijke besluitvorming zal op korte termijn de werkwijze worden ingevoerd.
Nog niet, B&W van Korendijk zullen binnenkort formeel een besluit nemen. De verwachting is dat dit zal worden overgenomen door de VR.
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RotterdamRijnmond

Gemeente
Lansingerland (post Berkel en Rodenrijs), Hellevoetsluis, Schiedam
en twee posten in Rotterdam-Zuid

Stand van zaken

De pilot SIV is afgerond en heeft geleid tot een bestuurlijke notitie over de invoering van de SIV in de VRR. Op 16
januari 2012 heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met het voorstel. Vervolgens ligt het op 13 februari 2012 voor
aan het Algemeen Bestuur. Bij instemming van het bestuur volgt de implementatie van 5 SIV’s.

Reden VVb-pilot?

Een SIV past in de ambitie van de VRR om te komen tot meer maatwerk bij het uitrukken van de brandweer. Voor
Hellevoetsluis geldt de SIV als oplossing voor matige opkomsttijden. Tenslotte compenseert de SIV dekkingsverlies
dat het gevolg is van het sluiten van kazernes.

Korte toelichting

De SIV wordt gealarmeerd voor alle incidenten. Bij gebouwbranden wordt altijd eveneens een tankautospuit
gealarmeerd. Er moet nog worden vastgesteld bij welke incidentsoorten de SIV zelfstandig uitrukt en bij welke
incidentsoorten een tankautospuit mee uitrukt. De SIV wordt bemenst door gekazerneerd personeel in de vorm
van repressief dagdienstpersoneel, beroepspersoneel of vrijwillig personeel.

Veiligheid burger/
personeel?
Bestuurlijk akkoord?

Zeeland

Met de SIV in combinatie met de tankautospuit bij gebouwbranden wordt een voldoende niveau van brandweerzorg geleverd. De veiligheid van het personeel wordt geborgd door een gedegen opleiding en training en duidelijke
richtlijnen voor het inzetten op basis van een risico-inschatting en voor het opschalen.
De invoering vindt plaats aan de hand van een bestuurlijk besluit. Bovendien komt de SIV terug in het Dekkingsplan 2.0 dat later dit jaar ter besluitvorming aan het bestuur wordt voorgelegd.
Terneuzen*, Sluis, Vlissingen, Middelburg, Noord-Beveland*, Veere,
Borsele*, Schouwen-Duiveland

Stand van zaken

Projectinitiatie regionaal project flexibele voertuigbezetting; Ervaring 5-15 jaar samengestelde eenheden (TS+SIV)
in Borsele, Noord-Beveland en Terneuzen (zie aanvullende opmerking); SIV Borsele, Terneuzen i.v.m. snelheid optreden in Westerscheldetunnel; Vanaf 2009 TS-4 in heel Zeeland opgenomen in regionaal dekkingsplan, als samengestelde eenheid. Stand van zaken januari 2012: Onderzoeksfase afgerond (o.a. risico-analyse, Taakrisico-analyse,
Arboplan, PVA medische assistentie uitgewerkt, scenario- en taakanalyse); Brede betrokkenheid en draagvlak
binnen korpsen; Communicatie naar personeel en burger opgestart (o.a. huis-aan-huis, inloopavonden voor heel
Brandweer Zeeland); Bestek- en voertuigeisen samengesteld. Gemeenten Borsele, Sluis en Veere hebben voertuigen besteld; Verwachting is te starten met pilot in het tweede kwartaal van 2012 met drie korpsen; Momenteel
vindt uitwerking plaats van vakbekwaamheid (vakbekwaam worden en blijven); Komende periode worden volgende producten verwacht: Pilotplan; uitwerking bijscholing; start medische assistentie; oplevering voertuigen;
uitwerking dekkingsplan; Uitrukprocedures etc.

Reden VVb-pilot?

a/ Omdat anders sprake zou kunnen zijn van te lange opkomsttijden of geen zekerheid van de inzetbaarheid van
de uitrukpost of c.q. het voertuig; Optimaal benutten beschikbare vrijwilligers in met name de kleine kernen; Het
optimaal afstemmen hulpvraag en -aanbod middels maatwerk. Als gevolg van o.a. krimp en schaalvergroting is het
in kleine kernen in toenemende mate een uitdaging voldoende bezetting voor een volwaardige TS te garanderen;
b/ Gewenste opkomsttijden worden onvoldoende behaald als gevolg van bezetting en eilandenstructuur. De flexibele bezetting moet hiervoor een maatwerkoplossing bieden.
c/ Beter afstemmen vraag-aanbod op risico’s in gebieden o.b.v. scenario’s.
*Voor de gemeenten Terneuzen, Borsele en Noord-Beveland, vormt variabele voertuigbezetting geen experiment,
maar een doorontwikkeling van jarenlang bestaand beleid.

Korte toelichting

a/ In de actuele situatie wordt in heel Zeeland tijdens de dagsituatie de mogelijkheid geboden (in het huidige dekkingsplan) om als zgn. TS-4 op te treden.
b/ De korpsen Terneuzen, Borsele en Noord-Beveland hebben reeds jaren een eigen procedure voor het optreden
met SIV/DA in combinatie met TS.
c/ Toekomstige uitwerking in genoemde gemeenten wordt in het project uitgewerkt.

Veiligheid burger/
personeel?

a/ De TS-4 wordt altijd aangevuld met een extra TS (minimaal TS-4) en vormt op incidentlocatie een samengestelde eenheid. E.e.a. is procedureel geregeld en in de vorm van opleiden en oefenen. Vanuit het project wordt
ingezet op de ontwikkeling van vakbekwaamheid, protocollering, werkinstructies, materieel en pbm’s (innovatie),
arbo; Vanuit scenario-ontwikkeling zijn vooraf situaties bepaald, waar Flexbezetting zelfstandig optreedt of wordt
gesteund door TS. Tijdens de pilot zal deze altijd ter ondersteuning worden geboden.; Werkgroep Arbo heeft Arboplan en Taakrisico-analyse samengesteld. Deze bevat gerichte adviezen voor Personeel, organisatie en middelen.
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Veiligheidsregio
Bestuurlijk akkoord?

Gemeente
a/ De samengestelde eenheid/TS-4 in het regionaal dekkingsplan is bestuurlijk vastgesteld in AB Veiligheidsregio Zeeland en lokale Colleges B&W.
b/ De korpsen Terneuzen, Borsele en Noord-Beveland hebben de eigen werkwijze lokaal bestuurlijk vastgesteld.
c/ Vanuit de brandweerzorg in het buitengebied in Zeeland heeft het AB Veiligheidsregio opdracht gegeven oplossingsrichtingen ter verbetering van de brandweerzorg uit te werken. Onderdeel hiervan is de flexibele bezetting.

Drenthe

N.v.t. geen experiment

Groningen

N.v.t. geen experiment

Fryslan

N.v.t. geen experiment

Flevoland
Stand van zaken

Almere
Pilot loopt op twee kazernes met een TS-4 continu bezetting. Afronding van de pilot op verzoek vanuit het
landelijkeproject uitgesteld. Bestuurlijke borging in de afronding in gang gezet.

Reden VVb-pilot?

Omdat anders sprake zou zijn van te lange opkomsttijden in een belangrijk deel van Almere en er geen
zekerheid was op de inzetbaarheid van de post c.q. het voertuig.

Korte toelichting

Kazerne Almere Haven en kazerne Almere Buiten rukken uit met 4 mensen naar alle incidenten. Deze personen
zijn 24/7 gekazerneerd. Door roulatiesysteem van personeel over de 3 kazernes in Almere werkt iedereen
frequent met TS-4.

Veiligheid burger/
personeel?

De veiligheid is gewaarborgd doordat te alle tijden (bij alle binnenbranden en spoedeisende hulpverleningen)
tweezijdig wordt aangereden. Verder zijn de procedures aangepast.

Bestuurlijk akkoord?

Noord- en OostGelderland

Variabele bezetting is als onderdeel van het plan over toekomstige brandweerzorg door het college geaccordeerd.
De burgemeester van Almere, tevens de voorzitter veiligheidsbestuur, heeft met de pilot ingestemd. Na de pilot
zal de variabele bezetting in relatie tot het risicoprofiel, de opkomsttijden en het dekkingsplan van het gebied
worden voorgelegd aan het veiligheidsbestuur.
Gemeente Apeldoorn

Stand van zaken

Stand van zaken op 12 januari 2012:De brandweer Apeldoorn heeft een praktijkgerichte experiment met een
anders bezette TS uitgevoerd. Het experiment was gericht op het verzamelen van kennis dat nodig is om het
beleid omtrent anders bezette TS te optimaliseren. Het resultaat is een onderzoeksrapport, dat in november 2011
is geuploaded op brandweerkennisnet.

Reden VVb-pilot?

De vraag of het met de huidige incidentbestrijdingstactieken en –technieken nog nodig is om de TS te allen tijd
standaard te bezetten. Op de achtergrond speelden ook de verminderde beschikbaarheid van vrijwilligers en de
gemeentebrede bezuinigingen een rol.

Korte toelichting

In 2010 zijn drie kazernes (één vrijwillig en twee beroeps) uitgerukt met een TS die is bezet met vier personen.
Tijdens de afhandeling van brandmeldingen is meting verricht door middel van observatie. Na afloop zijn de
bevelvoerder, de chauffeur en één willekeurige manschap geïnterviewd. Dit interview richtte zich op hun veiligheidsbeleving en inzicht in de afhandeling van de brandmelding.

Veiligheid burger/
personeel?

Bestuurlijk akkoord?

De operationele leiding van de TS was in handen van de bevelvoerder. Deze was bevoegd om op te schalen
indien hij inschatte dat dit noodzakelijk was. De twee manschappen traden op als één ploeg. Tijdens elk
interview is stilgestaan bij de veiligheidsbeleving van het repressieve personeel. Regelmatig zijn evaluatiegesprekken gevoerd met de bevelvoerders die uitrukten met een TS met 4 personen. Tijdens de observatie is
veel aandacht besteedt aan veiligheid bij het repressief optreden.
Ja, het college heeft besloten gedurende de onderzoeksperiode af te wijken van de landelijke standaard.
Inmiddels rukken alle TS’en in Apeldoorn weer volgens hun standaardbezetting uit.
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Veiligheidsregio
Noord- en OostGelderland
Stand van zaken

Gemeente
Apeldoorn

Experiment is beëindigd.

Reden VVb-pilot?
Korte toelichting
Veiligheid burger/
personeel?

Bestuurlijk akkoord?
GelderlandMidden
Stand van zaken

Eigen personeel: Alleen verandering in bezetting, niet in techniek en tactieken. BV maakt aanrijdend of tijdens
inzet dezelfde overwegingen en schaalt op indien hij niet over voldoende (kwalitatief/kwantitatief) personeel
beschikt.
Burgers: AC/BV bepaalt aan de hand van info die men krijgt de inzet. In geval dat men concludeert dat TS-4 niet
toereikend is,dan wordt opgeschaald.
Opschaling vindt in beide gevallen plaats met een TS-6.
Ja, geaccordeerd door college van B&W.
Post Zevenaar

Sinds 2002 een piketploeg (3-4 personen) voor prio 2-incidenten.

Reden VVb-pilot?

Garanderen van uitruk voor vrijwilligers die verder van de kazerne wonen.

Korte toelichting

Piketploeg van 3-4 personen voor prio 2-incidenten. Bij piket is inzet gegarandeerd, maar bij afwezigheid wel
vervanging regelen.

Veiligheid burger/
personeel?
Bestuurlijk akkoord?

GelderlandZuid
Stand van zaken

Primair bedoeld voor minder risicovolle prio 2 en 3-incidenten. Mocht toch risico met zich meebrengen dan
directe opschaling.
Commandant is door bestuur gemandateerd om hierover beslissingen te nemen. Bestuur is op de hoogte gesteld
van deze beslissing.
Vier posten van de gemeente Buren

Het voertuig wordt in week 1 van 2011 afgeleverd. In de loop van januari 2011 wordt het voertuig
operationeel.

Reden VVb-pilot?

Deze pilot gaat draaien om twee redenen:
1) aanvulling van vrijwilligers in de dagsituatie;
2) door deze aanvulling de voorgeschreven uitruktijden verbeteren.

Korte toelichting

Dit voertuig wordt ingezet in de dagsituatie en wordt bemand door brandweerpersoneel dat werkzaam is in het
gemeentehuis van de gemeente Buren, te Maurik. Betreft een aanvulling van de uitrukbemanning in de dag
situatie.

Veiligheid burger/
personeel?

De werkwijze is geborgd in een procedure. Dit voertuig wordt alleen overdag ingezet ter aanvulling van de vrijwilligers op de posten in de gemeente Buren. Het voertuig wordt ook alleen maar ingezet bij prio 1 meldingen.
Het voertuig wordt bemand met opgeleid en geoefend brandweerpersoneel. Ook de burgers zullen er in de
eerste instantie niets van merken, omdat dit een aanvulling is op de TS. Het samenwerken met de SIV en de TS
zijn in het oefenschema opgenomen.

Bestuurlijk akkoord?

Het verzoek om deze pilot te draaien is gehonoreerd door:
1) Het college van B&W van de gemeente Buren;
2) Er is toestemming verleend door het Regionaal Management Team;
3) De ondernemingsraad van de gemeente Buren.
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Veiligheidsregio
GelderlandZuid
Stand van zaken

Gemeente
Brandweer Nijmegen, post Noord

Pilot is gestart miv februari 2012 (in voorbereiding vanaf juli 2011)

Reden VVb-pilot?

Effeciëntie en effectiviteit bij inzet van mensen en middelen. Risicodifferentiatie: verschillen in risico’s in bepaalde gebieden zouden ook kunnen leiden tot een verschillende aanpak van de brandweerzorg in die gebieden.

Korte toelichting

TS-4 rukt uit vanaf post Noord voor alle meldingen muv regionale taken. Overdag beroepsbezetting en ’s
avonds vrijwilligers. De pilot draait 1 jaar daarna wordt gekeken in hoeverre TS-4 vast onderdeel wordt in de
organisatie.

Veiligheid burger/
personeel?
Bestuurlijk akkoord?
IJsselland
Stand van zaken

De pilot is voorbereid door een projectgroep die het onderwerp benadert vanuit alle invalshoeken van de organisatie. De ontwikkelde uitrukprocedures zijn getest/beoefend op een tweetal oefendagen. Gedurende de pilot
alle uitrukken met een TS-4 nauwgezet worden geëvalueerd en indien nodig zal direct bijsturing plaatsvinden.
Conform het bepaalde in de Wet op de Veiligheidsregio heeft het college toestemming verleend voor de pilot.
Kampen
In voorbereiding. Project start medio 2012.

Reden VVb-pilot?

Verminderde beschikbaarheid van personeel alsmede het verminderen van de belasting van personeel. Denk
hierbij aan vele loze OMS-meldingen. Tevens speelt het bereiken efficiencyvoordelen een belangrijk rol.

Korte toelichting

Het project gaat in beginsel uit van een uitruk op maat. Hoe kan men slagkrachtgericht uitrukken? Het is
daarom van belang om een slagkrachtanalyse op stellen in kader van het project. Het idee is om met een TS2/
SIV uit te gaan rukken op ‘prio 2-meldingen’ en sommige OMS-meldingen. Bij de uitvoering van dit project zal
veel gebruik worden gemaakt van projecten die in het land spelen.

Veiligheid burger/
personeel?

Van belang is om te beseffen dat de slagkracht van een TS2 minder is dan van een TS-6. Personeel moet
daarom getraind worden op en bewust worden van beperkingen. Mocht de TS2/SIV ontoereikend zijn dan zal
worden opgeschaald.

Bestuurlijk akkoord?
Twente
Stand van zaken

Ja, geaccordeerd door college van B&W.
Cluster Oost, Haaksbergen
In uitvoering.

Reden VVb-pilot?

Meer efficiency uit de piketploeg, snellere uitruk eerste eenheid.

Korte toelichting

Bij branden wordt uitgerukt met 4 personen op TS en 2 personen op de tankwagen /HV.

Veiligheid burger/
personeel?
Bestuurlijk akkoord?

Midden- en
West-Brabant

Er komen nog steeds 6 personen ter plaatse maar nu in 2 voertuigen.
Nee, moet nog worden geaccordeerd door bestuur en OR. Er is onderzoek gedaan naar waar de meeste noodzaak was. Dit was Haaksbergen. Nu is onderzoek lopend naar inzetvoorstellen en uitrukvoorstellen.
N.v.t. Geen experiment
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Veiligheidsregio

Gemeente

Brabant-Noord

Veghel

Stand van zaken

In uitvoering.

Reden VVb-pilot?

Dataverzameling ter analyse. Analyse mogelijkheden MDT. Initiatief post.

Korte toelichting

Voertuig met DLS rukt met 4 personen uit naar meldingsclassificaties brand en OMS binnen eigen gemeente.

Veiligheid burger/
personeel?

Voertuig wordt standaard aangevuld met een TS-6 vanuit dezelfde post. Aandacht binnen oefencyclus voor
inzet methode.

Bestuurlijk akkoord?
Brabant-Zuidoost

Akkoord van Korps Management Team. Verdere besluitvorming in voorbereiding.
1) Regionaal project Uitruk op Maat. Oorspronkelijke doel om de pilot te draaien
in een aantal gemeenten waaronder de beroepskorpsen Eindhoven en Helmond.
2) Veldhoven wil een pilot uitruk op maat draaien t.a.v. automatische meldingen.

Stand van zaken

1) Vanaf 1 maart 2012 is in de gemeente Helmond gestart met de SIV-4. Er is de gedachte om in Eindhoven met
een proef TS-4 te starten. Zoals het er nu uitziet, gaat het uitrukken met TS-4 gebeuren vanaf post Eindhoven-
Centrum. Voor het project SIV-4 is een risicoanalyse uitgevoerd en procedures zijn uitgewerkt. Eind 2011 is getraind in Denemarken en op de Maasvlakte teneinde de aldaar opgedane kennis te gebruiken bij de inrichting van
het trainingsprogramma. Bestuurlijk is een en ander besloten. Proef met TS-4 wordt op dit moment voorbereid.
2) In voorbereiding.

Reden VVb-pilot?

1) Doel is om in een pilot met een specifiek innovatief voertuig ervaring op te bouwen rondom variabele
bezetting. Daarmee onderzoeken op welke wijze wij als brandweer paraatheid kunnen garanderen (beroeps en
vrijwilligers) en het beschikbare potentieel efficiënt in kunnen zetten voor andere taken die onderdeel zijn van
de Brandweer Overmorgen. De ervaringen uit de pilot kunnen landelijk als input gebruikt worden voor andere
onderzoeken.
2) Verminderen belasting vrijwilligers en hun werkgevers t.g.v. loze meldingen in afwachting van wijziging wetgeving. De scope wordt iets verbreed en gelijk getrokken met de pilot van Helmond en Eindhoven.

Korte toelichting

1) Concept bestaat uit een specifiek innovatief voertuig, ingericht voor maximaal vier brandweermannen.
Het voertuig gaat rouleren binnen VRBZO, zodat de korpsen eraan kunnen “snuffelen” en praktijkervaring
opbouwen.
2) Naar analogie regionaal project.

Veiligheid burger/
personeel?

Bestuurlijk akkoord?

1) Op basis van een uitgebreide risicoanalyse, waarbij uitdrukkelijk naar veiligheid van eigen personeel en burger
is gekeken, zijn beheersmaatregelen geformuleerd. De analyse is overigens collegiaal ‘getoetst’ door een andere
regio. De IOOV heeft in haar rapportage de evaluatiemethodiek met andere bewoordingen als best practice
benoemd.
2) RI&E op basis van methodiek regionaal project.
1) Ja, Het algemeen bestuur van VRBZO heeft ingestemd met een pilot SIV-4.
Proef TS-4 is nog niet voorgelegd.
2) Nog niet concreet. Wel opdracht om innovatieve manieren te bedenken om de dekking in nieuw te ontwikkelen gebied te borgen.
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Veiligheidsregio

Gemeente

Limburg Noord
Stand van zaken

De Visie op brandweerzorg is door het AB van de Veiligheidsregio vastgesteld. In de Visie wordt uitgegaan van
o.a. het vraaggericht uitrukken. Een regiobrede projectgroep is gestart met de invoering.

Reden VVb-pilot?

* Een groeiend aantal vrijwillige posten kan overdag geen 6 persoonsbezetting garanderen.
* Naar schatting kunnen > 80% van de meldingen met 2 personen worden afgehandeld.
* Beperking van de belasting voor de vrijwilliger.
* Efficiëntie.
* Een snellere respons en inzet.

Korte toelichting

Momenteel wordt het plan uitgevoerd om in de regio een aantal SIE’s te stationeren die zelfstandig uitrukken
naar geselecteerde kleine klussen. Naar de overige incidenten rukken ze uit als voorpost van de TS (wanneer de
SIE eerder ter plaatse is) of als ondersteuning wanneer de TS uitrukt met < 6 personen.

Veiligheid burger/
personeel?
Bestuurlijk akkoord?
Zuid-Limburg

Stand van zaken

Er is inmiddels een RI&E opgesteld. In voorbereiding is het opstellen van aangepaste inzetprocedures.
Er wordt een opleidings- en oefenplan gemaakt en uitgevoerd.
DB/AB is akkoord. Wellicht nog formele goedkeuring colleges van niet geregionaliseerde districten binnenhalen.
Voor de gemeenten Gulpen-Wittem, Simpelveld en Vaals. Hier zijn vijf brandweerposten. Centraal tussen de drie voornoemde gemeenten ligt het buurtschap Nijswiller. Hier is een Snel Inzetbare Eenheid (SIE) gestationeerd.
De SIE is vanaf 1 februari 2010 in de dagsituatie op werkdagen operationeel.

Reden VVb-pilot?

Om de dagbezettingsproblemen in de gemeenten Gulpen-Wittem, Simpelveld en Vaals op te lossen, is het
concept van een Snel Inzetbare Eenheid (SIE) ontwikkeld. De SIE bezetting is een bevelvoerder en manschap.
De uitruktijd is 1 minuut.

Korte toelichting

Het doel is om op deze wijze tijdens kantooruren (08.00 – 16.30 uur) complete eenheden te garanderen voor
de uitrukken van de vijf kazernes in de gemeenten Gulpen-Wittem, Simpelveld en Vaals. De SIE wordt aanvullend aan de reguliere uitruk gealarmeerd. De reguliere uitruk (vrijwilligers instroom) heeft een uitruktijd van
5 minuten.

Veiligheid burger/
personeel?

Voor het werken met de SIE is het personeel geselecteerd op functie / uitrukervaring en heeft een gedegen op de
taak afgestemde bijscholing (40 uur) gevolgd. Ten behoeve van de veiligheid is er specifiek een helm met geïntegreerde warmtebeeldcamera aangeschaft. Daarnaast zijn voor de eenheden speciale procedures geschreven.
1. De procedure incompleet uitrukken;
2. Procedures optreden SIE bij inzet brand / hulpverlening / OGS;
3. Procedures TS (incompleet) met bevelvoerder bij brand / hulpverlening / OGS;
4. Procedures TS (incompleet) zonder bevelvoerder bij brand / hulpverlening / OGS;
5. Reguliere opschaling / aanvraag bijzonder materieel.

Bestuurlijk akkoord?

Bestuurlijke goedkeuring is geregeld. B&W van de drie deelnemende gemeenten
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F Documentatie

De onderstaande documentatie is verwerkt in het project en beschikbaar via
www.brandweerkennisnet.nl/vv

Landelijk project
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Wet Veiligheidsregio’s, BZK, februari 2010
Besluit Veiligheidsregio’s, BZK, juni 2010
Tussenrapportage variabele voertuigbezetting, Inspectie voor Openbare Orde en Veiligheid,
augustus 2011
Brief staatssecretaris inzake aanpassingswet Veiligheidsregio’s, BZK, 1-4-2010
Algemeen Overleg inzake brandweer_Verslag overleg 26-5-2011. Link verslag NVBR:
http://www.nvbr.nl/algemene_onderdelen/nieuwsbrieven/2011/nvbr-nl-actueel-1/
Algemeen Overleg inzake brandweer_Verslag overleg 15-2-2012. Link verslag NVBR:
http://www.nvbr.nl/algemene_onderdelen/bovenbalk/zoeken-0/zoeken/@31488/opstelten-vindt/
Analyse bruikbaarheid enquêtegegevens, Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid, 15-12-2011
Voertuigbezetting brandweer buitenland, Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid, 26-1-2012
Analyse GMS-gegevens, Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid, 2-3-2012
Juridisch onderzoek variabele bezetting, Prof. Mr. Dr. A.M. Hol, 19-3-2012
Rapport ‘Niet minder, maar op maat’, VRU-NIFV-NVBR, 13-2-2012
Historie voertuigbezetting, Gerard Koppers, juli 2011
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.
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Documentatie themabijeenkomst variabele voertuigbezetting , 28-10-2011
Begeleidende presentatie NVBR
Presentatie brandweeracademie i.k.v. Variabele Voertuigbezetting
Presentatie stand van zaken landelijk project
Presentatie Zuid-Limburg i.k.v. de resultaten RCM-model
Presentatie Zuid-Limburg i.k.v. de kick-off RCM-model
Presentatie brandweer Apeldoorn i.k.v. rapport zes or less

.

Presentatie RRC ,9-12-2011
Presentatie stand van zaken landelijk project NVBR, 9-12-2011

.
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.
.
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Presentatie SIV/SIE/FSU-dag, 4-7-2011
Agenda SIV-dag 4-7-2011
Presentatie initiatief Brabant-Zuidoost
Presentatie Falck
Presentatie Gooi- en Vechtstreek
Uitnodiging SIV-dag 4-7-2011

Lokale projecten

.
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.
.
.

District Midden (Utrecht, Flevoland, Gooi&Vechtstreek)
Almere, FAQ’s over TS4, 11-1-2011
Almere, toelichting pilot Almere Haven, 17-2-2010
Amersfoort, evaluatie pilot TS4 post Noord
Bussum ,opleidingsplan TS2, 11-2011
Bussum, Risico analyse TS2
Bussum ,Selectiemethodiek personeel TS2
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Flevoland, Instructie inzet TS4, 21-1-2010
Flevoland, Werkdocument TS4, 15-1-2010
G&V, Presentatie SIV-dag , 4-7-2011
G&V ,Verslag werkbezoek Denemarken
Soesterberg, adviesnota evaluatie TS4, 28-8-2009
Soesterberg, adviesnota TS4, 2-2-2009
Soesterberg, evaluatie TS4, 28-8-2009
Soesterberg, First Impression Report
Soesterberg, Informatienota TS4, 2-2-2009
Soesterberg, Protocol TS4-1
Soesterberg, Protocol TS4-2
Soesterberg, Protocol TS4-3
Soesterberg, Plan van aanpak TS4
Utrecht, powerpointpresentatie VV binnen de VRU
Utrecht, powerpointpresentatie introductie TS4, 30-6-2008
Utrecht, aandachtskaart TS4, 17-2-2004
Utrecht, artikel ‘Sneller in actie met VV’
Utrecht, powerpointpresentatie (casus) ‘wat je met vier al niet kan!’
Utrecht, casus TS4
Utrecht, collegebesluit TS4, 12-10-2010
Utrecht, eindrapport TS4 ‘pilot 4persoons tankautospuit’, 22-4-2009
Utrecht, First Impression report
Utrecht, ondersteuningstabel besluitvorming TS4
Utrecht, pilot ‘4persoons tankautospuit’, 25-7-2007
Utrecht, presentatie i.k.v. werkbezoek, 16-3-2011
Utrecht, plan van aanpak ‘4persoons tankautospuit’, 13-10-2009
Utrecht, SWOT-analyse TS4, 2-11-2006
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District Noord (Groningen, Friesland, Drenthe)
Geen informatie

.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

District Noord-West (Amsterdam-Amstelland, Noord-Holland Noord, Kennemerland,
Zaanstreek-Waterland)
Alkmaar, Rapportage TS4 2011, 27-1-2012
Alkmaar, artikel Noorderrood TS4 Alkmaar, 1-2011
Alkmaar, Implementatieplan pilot TS4, 14-6-2010
Alkmaar, powerpointpresentatie commandantenoverleg TS4
Kennemerland, overzicht gewijzigde procedures bij TS4
Kennemerland, projectplan pilot TS4, 5-1-2009
NHN, programma brandweer Noord-Holland Noord, 27-6-2011
NHN, PvE bepakkinglijst SIV, 18-5-2011
NHN, PvE SIV DLS, 18-5-2011
NHN, SIV optie/wensenlijst 18-5-2011
NHN, SIV4 eenheden folder BMT
Spaarndam&Nieuw Vennep, powerpointpresentatie projectaanpak TS4, 22-12-2008
NHN, powerpointpresentatie ‘TSX, kans op bedreiging?’
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District Oost (Ijsselland, Twente, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden,
Gelderland-Zuid)
Apeldoorn, rapport ‘anders bezette tankautospuit, april 2011
Apeldoorn, interviewformulier, juli 2010
Apeldoorn, powerpointpresentatie toelichting veldonderzoek, december 2009
Apeldoorn, rapport ‘zes or less’, 8-9-2008
Apeldoorn, collegevoorstel voor veldonderzoek, 26-11-2009
Apeldoorn, experimentele regel, 7-12-2009
Apeldoorn, Nieuwsbrief TS4, mei 2010
Apeldoorn, Nieuwsbrief TS4, juli 2010
Apeldoorn, Nieuwsbrief TS4, november 2010
Apeldoorn, Nieuwsbrief TS4, december 2010
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Apeldoorn, procesbeschrijving bij uitvoeringsafspraken
Apeldoorn, Plan van aanpak fase 2, 12-2009
Apeldoorn, sheet samenhang taxonomieën
Apeldoorn, uitvoeringsafspraken onderzoek, 7-12-2009
Apeldoorn, voorlichtingsfolder veldonderzoek
Apeldoorn, bespreekvoorstel fase2 project zes or less, 7-12-2009
Apeldoorn, waarnemingsschema, versie 2.0
Gelderland-Zuid, inzetprocedure SIV Buren, 20-10-2010
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District Zuid (Zeeland, Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost, Midden- en West-Brabant,
Limburg-Noord, Zuid-Limburg)
Brabant-Zuidoost, procedure HD/LD/HV SIV
Brabant-Zuidoost, projectplan ‘uitruk op maat, versie 1.02q
Brabant-Zuidoost, startdocument werkgroep procedures, 16-6-2011
Brabant-Zuidoost, evaluatieformulier SIV-inzet, 1-7-2011
Brabant-Zuidoost, evaluatieformulier SIV-inzet (invulinstructie), 1-7-2011
Brabant-Zuidoost, specificaties en leveringsomvang SIV
Brabant-Zuidoost, nieuwsbrief Uitruk op Maat, oktober 2010
Brabant-Zuidoost, nieuwsbrief Uitruk op Maat, februari 2011
Brabant-Zuidoost, inventarislijst SIV
Brabant-Zuidoost, programma van eisen SIV, maart 2011
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G Naschrift vakorganisaties

Begin 2010 zijn er goede initiatieven genomen door het toenmalige departement BZK, om de
vakvereniging brandweervrijwilligers (VBV) en een aantal vakorganisaties te betrekken bij het
project Variabele voertuigbezetting. Doordat het projectvoorstel zonder overleg en invloed
van de VBV en de vakorganisatie was vastgesteld door de NVBR, hebben zij besloten niet
langer betrokken te willen zijn bij dit project. Zowel de VBV als de vakorganisaties zijn van
mening dat de projectopzet niet wetenschappelijk en uitgebreid genoeg is om gedegen ant
woord te kunnen geven op vragen die er leven ten aanzien van variabele voertuigbezetting.
Na het uitkomen in augustus 2011 van de tussenrapportage van de Inspectie Openbare Orde
en Veiligheid (IOOV) over het project Variabele voertuigbezetting, zijn de vakbonden in
november 2011 als nog toegetreden tot de begeleidingscommissie. In die tussenrapportage
zagen de VBV en de vakorganisaties een bevestiging van hun mening over de opzet van het
project. Daarbij kwamen er zeer veel verontrustende signalen van leden binnen, bij zowel de
VBV als de vakorganisaties over het toepassen van variabele voertuigbezetting in hun regio.
Met die wetenschap hebben zowel VBV als de vakorganisaties de gedachten en de geluiden
vanuit de werkvloer in het project willen inbrengen. Hoewel dit al een vreemde gang van
zaken is dat andere partijen dan de branchevereniging NVBR de brandweermensen moeten
vertegenwoordigen, is dit ook reden tot zorg. Geluiden en signalen vanuit het werkveld wor
den onvoldoende gehoord en erkend.
We praten bij het inzetten van variabele voertuigbezetting direct over de veiligheid van de
burger, maar zeker over die van de brandweermensen zelf. Het projectvoorstel had als doel
stelling om antwoord te geven op de vraag of op een veilige manier kan worden afgeweken
van de standaard bezetting van 6 man op een tankautospuit. Die vraag kan en wordt in dit
rapport niet beantwoord.
Het algemene beeld van “de Brandweer over morgen” is het veiliger maken van de samenleving met meer maatregelen dan alleen het inkrimpen van de voertuigbezettingen. De VBV
en de vakorganisaties pleiten dan ook voor een brede inhoudelijke en op de werkvloer
gedragen discussie die randvoorwaardelijk is aan een gewijzigd optreden. De mensen die
uiteindelijk het werk moeten doen willen graag betrokken worden bij innovatie. De beleving
op dit moment is een top-down gedirigeerde opzet.
Het gaat over het brandweervak en veranderingen kunnen en mogen niet ten kosten gaan
van veiligheid van personeel en de burger. In de rapportage wordt deze stelling nog al eens
losgelaten met de term: ‘min of meer’. Dat is voor de VBV en de vakorganisaties onacceptabel.
De toekomst moet nog maar bewijzen dat ingrijpen aan de voorkant van de brandveiligheidsketen voldoende effect zal scoren om met minder personeel meer werk te kunnen verrichten.
De Veiligheidsregio’s (VR) verplichten zich in ieder geval aan een langdurige investering en
daadkracht op Brandveilig Leven, opleiden en oefenen, wijzigen van les- en leerstof, beïnvloe
den van bedrijfsvoeringaspecten om zodoende veilig de repressie te kunnen uitoefenen.
In het huidige tijdbeeld zijn er inmiddels voorbeelden waar anders wordt gehandeld en typen
brandweervoertuigen ingezet worden die niet eens in de wet zijn opgenomen. Deze afwijkin
gen wordt in de rapportage aangehaald als de SIV die o.a. als hulpconstructie wordt ingezet
om de opkomsttijden te behalen. Hierbij moet wel het onderscheid worden gemaakt in de SIV
bovenop bestaande Brandweerzorg en de SIV ter vervanging van Brandweerzorg. De eerste
situatie is de ‘uitruk op maat’ maar in de tweede situatie wordt het kwaliteitskader aangetast.
Bij ongewijzigde Brandweerdoctrines gaat dit ook op voor de TAS4.
Tevens is de rapportage in de opschaling onduidelijk over de mate van snelle opvolging in
minuten na aankomst van een SIV / TAS4. Om veilig en verantwoord optreden mogelijk te
maken is een uitspraak hierin van groot belang.
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De rapportage is onduidelijk over het inzetplafond van de SIV/TAS4. Empirisch onderzoek zal
dit moeten uitwijzen. Lezende de conclusies van het rapport van Brandweer Utrecht; ‘niet
minder maar op maat’ wordt van Brandweerpersoneel soms veel geëist in te korte tijd. Ook is
in dit rapport te lezen dat bij de brandweermensen een TS 6 nog steeds de voorkeur heeft bij
alle beoefende scenario’s.
In het kader van toetsing van opkomsttijden is het basis brandweervoertuig (TS 6) de meetlat
waarlangs wordt gemeten. Er kan dus geen sprake zijn dat variabele voertuigbezettingen
de ultieme oplossing zijn om de opkomstnormen te waarborgen, kwaliteit van brandweeroptreden te behouden en te kunnen spreken van verantwoord en veilig optreden.
De VBV en de vakorganisaties zijn van mening dat het rapport ‘uitruk op maat’ niet kan
worden gezien als een bijdrage aan de evaluatie van de wet op de veiligheidsregio’s. Er is al
helemaal geen aanleiding om de wet aan te passen op het gebied van de standaardbezetting
van een tankautospuit.
Zowel tijdens de vergaderingen van de begeleidingscommissie van het project Variabele
voertuigbezetting als in een schriftelijke reactie op het conceptverslag (rapportage) ‘uitruk op
maat’, hebben zowel de VBV als de vakorganisaties aanpassing en nuance van het rapport ge
vraagd. Tot onze grote teleurstelling is dit niet of nauwelijks gebeurd. Ook is onze oproep om
te stoppen met het starten van nieuwe pilots ten aanzien van variabele voertuigbezetting niet
overgenomen. Wachten op de resultaten van de nu al lopende projecten en het bestuderen
van de daaruit voortkomende input, is zeer wenselijk om mogelijke onveiligheden te kunnen
waarnemen en te verwerken. Naar onze mening wordt variabele voertuigbezetting verkocht
als mogelijk antwoord op problemen die een structurele en veilige oplossing verdienen.
Zowel de VBV als de vakorganisaties staan voor innovatie en slimme repressie maar kan zich
niet aan de indruk onttrekken dat op dit moment innovatie en bezuinigingsdrift samen op
gaan in bestuurlijke (voorgenomen) besluiten. De snelheid waarmee nu wordt gestuurd op
veranderingen in repressief optreden en het ontbreken van goede waarborgen aan de voor
kant komen onvoldoende tot uiting in de rapportage. Hierover zou tenminste ook een door
kijk moeten worden gegeven omdat de brandveiligheidsketen het totaal is van ingrijpen
aan de voorkant en het melden van een incident tot het managen ervan aan de achterkant.
Deze onlosmakelijkheid mag niet uit het oog worden verloren.
De VBV en de vakorganisaties voelen zich niet medeverantwoordelijk voor de inhoud van deze
rapportage. Er is te weinig overgenomen van de inbreng die zij hebben gedaan.
Gezien het gebrek aan draagvlak onder de brandweermensen van de standpunten en de visie
die de NVBR heeft, is het aan te bevelen om een nieuwe toekomstvisie over de brandweer te
maken met inbreng van de brandweermensen uit het veld.
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