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Operationeel uniform: Eén beeld, één brandweer  

Vragen en antwoorden 

1 Algemeen 
1. Waar kun je informatie vinden over het 

operationeel uniform? 

Website Brandweer.nl: 

https://www.brandweernederland.nl/onderwerpen/brand

weerkleding/  

 

Website NIPV: https://nipv.nl/brandweerkleding/  

 

2. Waarom komt er een operationeel uniform? 

Het ontwerp van de huidige kazernekleding is sinds de 

jaren ’90 in gebruik en qua uitstraling toe aan 

vernieuwing. De wensen en behoeften van de 

brandweer ten aanzien van de kleding zijn eveneens 

gewijzigd.  

 

Zoals bijvoorbeeld herkenbaarheid, duurzaamheid en 

gebruik materiaal. Met het besluit van de Raad van 

Brandweercommandanten op 21 juni 2019 is er 

unaniem voor gekozen om met alle 25 regio’s de 

kazernekleding te vervangen door het zogenoemde 

operationeel uniform. NIPV is gevraagd om het uniform 

te leveren. 

 

Voor de naam ‘operationeel uniform’ is gekozen omdat 

de nieuwe kleding gebruikt kan worden voor laag risico 

repressieve taken (deze staan beschreven in de notitie 

risicoanalyse  op MijnBrandweer – alleen toegankelijk 

via inlog).  

 

Het operationeel uniform is onderdeel van de landelijke 

huisstijl uitrukkleding brandweer. Veiligheidsregio 

Haaglanden had reeds in een eerder stadium het 

initiatief genomen om vervangende kleding van de 

huidige kazernekleding te ontwikkelen. Dit ontwerp is 

gekozen als de basis voor de ontwikkeling van het 

operationeel uniform. 

 

3. Uit welke kledingitems bestaat het 

operationeel uniform?  

Het te leveren operationeel uniform bestaat uit de 

volgende onderdelen en is zowel in een dames- als in 

een herenlijn beschikbaar:  

- Ondershirt 

- Polo met korte en met lange mouw 

- Softshell 

- Broek 

- Riem 

- Sokken 

- Polosweater (optioneel) 

- Doorwerkjas (optioneel) 

- Beanie (optioneel) 

- Cap (optioneel) 

 

 
 

 

4. Wie krijgen het operationeel uniform 

binnen de veiligheidsregio?  

De regio’s bepalen zelf welke medewerkers 

kazernekleding dragen. Regio’s kunnen dit gelijk 

houden voor het operationeel uniform of bepalen dat 

ook andere groepen dezelfde kleding verstrekt krijgen. 

Regio’s hebben de mogelijkheid om het operationeel 

uniform aan te vullen met optionele kledingstukken.  

 

5. Hoe zijn de regio’s betrokken bij de 

ontwikkeling van het operationeel uniform? 

De regio’s zijn vanaf het begin van het project 

vertegenwoordigd in de projectgroep. Gedurende de 

ontwikkeling van het operationeel uniform wordt op 

verschillende momenten input van gebruikers uit het 

veld opgehaald:  

- Per regio hebben tien brandweermensen het 

voorlopig ontwerp van het uniform getest op 

maatvoering, draagcomfort en bescherming. 

De uitkomsten van deze draagproef, zoals 

gewenste aanpassingen, zijn verwerkt in het 

programma van eisen voor de Europese 

aanbesteding.  

- Als onderdeel van de aanbesteding leveren 

deelnemende leveranciers een proefuniform 

dat, met medewerking uit het veld, wordt 

onderworpen aan een ergonomische test. 

Daarbij wordt o.a. beoordeeld of de kleding 

comfortabel zit, niet hindert bij 

werkzaamheden en goed ademt. Na afloop 

van iedere test wordt een vragenlijst doorlopen 

https://www.brandweernederland.nl/onderwerpen/brandweerkleding/
https://www.brandweernederland.nl/onderwerpen/brandweerkleding/
https://nipv.nl/brandweerkleding/
https://brandweer.viadesk.com/do/document?id=2231181-646f63756d656e74
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om te komen tot een waardering en een 

oordeel over de beste aanbieding.  

- De eerste levering van het operationeel 

uniform wordt onderworpen aan een finale 

kwaliteitstoets. 

 

6. Komt er ook een ontwerp voor andere 

functionarissen (niet zijnde brandweer) van 

de veiligheidsregio’s en komt de stijl 

daarbij overeen met het operationeel 

uniform?   

In het voorjaar van 2020 is gesproken over de 

ontwikkeling van een OU voor medewerkers van de 

veiligheidsregio’s, het zg. 'groene OU'. In de stuurgroep 

is besloten om deze optie, indien wenselijk, op een later 

moment verder uit te werken. Dit valt buiten de scope 

van het de ontwikkeling van het OU voor de brandweer.  

 

7. Hoe is de verkoopprijs van het operationeel 

uniform opgebouwd?  

De prijzen van de brandweerkleding worden jaarlijks 

vastgesteld door de klantenraad brandweerkleding. De 

RCDV en NIPV hanteren één financieringsmodel voor 

alle brandweerkleding.  

 

Dit model is op aanwijzing van de RCDV en in nauwe 

samenwerking met deskundigen uit de 

brandweerorganisatie en NIPV tot stand gekomen.  

 

De verkoopprijs van het operationeel uniform is 

samengesteld uit de inkoopprijs (contract leverancier) 

met daarop een opslagpercentage van NIPV.  

 

Deze systematiek wordt ook toegepast voor de verkoop 

van de overige lijnen en producten, zoals de 

uniformkleding, kazernekleding, sportkleding, 

jeugdbrandweerkleding en de brandweer- 

onderscheidingen.  

   

8. Wat zijn de prijzen van de kledingitems van 

het operationeel uniform?   

De prijzen van de brandweerkleding worden jaarlijks 

vastgesteld door de klantenraad brandweerkleding. 

 

9. Wat gebeurt er met de oude uniformen? 

Deze worden door de regio’s ingezameld en ingeleverd 

bij de BIGA Groep. Dit is een sociale organisatie met 

maatschappelijke missie om mensen te begeleiden 

naar werk. Zij zorgen voor hergebruik van de kleding, 

dat kan door deze te verwerken tot nieuwe producten of 

door deze toe te voegen aan recyclingprocessen. 

 

 

  

https://www.brandweernederland.nl/klantenraad-brandweerkleding/
https://www.brandweernederland.nl/klantenraad-brandweerkleding/wat-kost-een-brandweeruniform/
https://www.brandweernederland.nl/klantenraad-brandweerkleding/
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Operationeel uniform: Eén beeld, één brandweer  

Vragen en antwoorden 

2 Gebruik
 

1. Welke laag-risico taken van de brandweer 

kunnen met gebruik van het operationeel 

uniform worden uitgevoerd? 

Er is een risicoanalyse uitgevoerd om te bepalen welke 

laag-risicotaken kunnen worden uitgevoerd met het 

operationeel uniform. In deze risicoanalyse op 

MijnBrandweer (alleen toegankelijk via inlog) staan de 

laag risico-taken opgesomd. Dit betekent dat het 

operationeel uniform dient te voldoen als persoonlijk 

beschermingsmiddel (PBM) voor deze laag risico taken.  

 

De risicoanalyse is geaccordeerd door de 

Programmaraad Incidentbestrijding (PRIB) en is 

richtinggevend voor het technische ontwerp van het 

operationeel uniform. De leidinggevende maakt de 

keuze welke kleding gedragen wordt op basis van de 

risico’s die zich voor kunnen doen bij een inzet.  

 

2. Bij laag-risicotaken volstaat het 

operationeel uniform. Is de aangebrachte 

reflectie voldoende of moet bij een inzet op 

de openbare weg een veiligheidshesje 

gedragen worden of verdient het bluspak 

op dat moment de voorkeur? 

De keuze om vast te houden aan het ontwerp maakt 

dat de reflectie zoals omschreven in de NEN EN 20471 

in geen enkele vorm kon worden toegepast. De 

aangebrachte reflectie geeft enkel de contouren van de 

drager weer maar voldoet niet aan de normen zoals we 

die kennen voor de bluskleding.  

 

Hiermee dient rekening te worden gehouden bij de 

inzet. Zo kan het nodig zijn het incidentterrein af te 

zetten en/of een veiligheidshesjes te dragen of om toch 

de bluskleding te dragen.  

 

3. Gaat het operationeel uniform de 

kazernekleding en het ceremonieel uniform 

vervangen? 

Het operationeel uniform vervangt in principe (binnen 

vijf jaar) in heel Nederland alleen de kazernekleding. 

Team Kleding van NIPV ziet echter wel een trend bij de 

Politie en bij Brandweer Haaglanden, waar het 

operationeel uniform ook bijna volledig de 

uniformkleding (ceremonieel tenue) vervangt.  

Diverse regio’s hebben aangegeven deze trend te 

willen voortzetten, maar het blijft echter regio-specifiek 

beleid. De uniformkleding blijft tot nader order 

beschikbaar voor het brandweerpersoneel.  

 

Zowel in de verkoop als te huur vanuit de ceremoniële 

voorraad. Het uniform blijft bestaan en zal bij officiële 

gelegenheden worden gedragen. 

 

4. Is het toegestaan om de kleding te 

vermaken?  

Zoals in het voorgaande is aangegeven wordt de 

kleding voor operationele doeleinden gebruikt en dient 

deze daarmee te voldoen aan de wet-, en regelgeving 

(o.a. normen) met betrekking tot persoonlijke 

beschermingsmiddelen (PBM’s).  

 

De kleding die operationeel wordt gebruikt dient aan 

een aantal eisen te voldoen en om deze eisen te 

borgen wordt de kleding gecertificeerd. Vanwege deze 

certificering is het niet toegestaan om kleding zonder 

instemming van de leverancier te wijzigen en /of zaken 

aan te brengen. Gebeurt dit wel dan vervalt elke 

aansprakelijkheid. 

 

5. Welke veranderingen zijn doorgevoerd in 

het draagvoorschrift? En wanneer is het 

nieuwe draagvoorschrift beschikbaar voor 

de veiligheidsregio’s?  

Parallel aan de ontwikkeling van het nieuwe 

operationeel uniform is een nieuw draagvoorschrift 

ontwikkeld met de richtlijnen voor het gebruik van alle 

kledinglijnen van de brandweer. In dit draagvoorschrift 

wordt ook de functionele herkenbaarheid 

(schouderstukken) beschreven, uitrukkleding in 

combinatie met het OU; schouderstukken en het 

Caribisch gebied. Het draagvoorschrift is beschikbaar 

via de websites van Brandweer Nederland en NIPV.  

 

6. Wat zijn de voorschriften met betrekking 

tot schoeisel? Moeten dit bijvoorbeeld 

gladde zwarte (veiligheids-)schoenen zijn? 

Wordt de broek altijd over de schoenen 

gedragen bij een hoog model schoen? 

Dit staat omschreven in het draagvoorschrift, dit is 

beschikbaar via de websites van Brandweer Nederland 

en NIPV.  

 

7. Worden schouderstukken voor de 

functionele herkenbaarheid ook toegepast 

op het OU? 

Nee, de werkzaamheden die uitgevoerd worden in 

het OU zijn kleinschalig van aard en zullen nimmer 

in een pelotonsstructuur worden uitgevoerd. De 

https://brandweer.viadesk.com/do/document?id=2231181-646f63756d656e74
https://brandweer.viadesk.com/do/document?id=2231181-646f63756d656e74
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noodzaak voor de toepassing van schouderstukken 

is er daarom ook niet.  
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9.  

 

Colofon 
Kemperbergerweg 783 

6861 RW Arnhem 

 

Postbus 7010 

6801 HA Arnhem 

 

T 026 3552400 

I www.brandweernederland.nl 

E info@brandweernederland.nl 

 

 

 

 

Brandweer Nederland in samenwerking met NIPV 
Oktober 2022 
 

 

Meer informatie  

Neem voor meer informatie over het operationeel uniform contact op met je regionale kledingcoördinator of stuur een 

mail naar: operationeeluniform@nipv.nl.  

 

mailto:operationeeluniform@nipv.nl

