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In hoeverre is de denkrichting 

praktisch uitvoerbaar? 

 

 

Antwoord: Deze denkrichting is niet praktisch uitvoerbaar in Brabant-
Noord. 
 
Toelichting: De denkrichting is in zijn huidige vorm niet praktisch 
uitvoerbaar. In onze ogen is bouwsteen 2 “taakdifferentiatie” in het 
repressieve takenpakket een bouwsteen zonder toekomstperspectief. 
In deze uitvraag wordt heel veel nadruk gelegd op taakdifferentiatie, 
terwijl deze bouwsteen het minste toevoegt aan de denkrichting en de 
meeste impact heeft op de organisatie van de brandweerzorg. Deze 
keuze geeft bij onze vrijwilligers een negatief beeld van de zoektocht 
naar een goede oplossing. Onze primaire reactie op de denkrichting en 
dan met name op bouwsteen 2 is daarom het beeld dat herbezinning 
over de ingezette koers noodzakelijk is. Wij zien in de denkrichting 
geen positieve bijdrage aan de organisatie van brandweerzorg in onze 
regio en verwachten daarvan zelfs dat het ten koste gaat van de 
kwaliteit van de brandweerzorg.  
  
Dat er een groter verschil moet worden aangebracht tussen beroeps 
en vrijwilliger ligt in lijn met de tot nu toe verschenen rapporten. 
Brabant-Noord is van mening dat deze aanpassingen zo min mogelijk 
moeten ingrijpen op de staande repressieve brandweerzorg, die naar 
bestuurlijke tevredenheid wordt geleverd door gemotiveerde 
brandweercollega’s. De inzet van Brandweer Brabant-Noord is dan ook 
om tot een oplossing te komen waarbij het niveau van brandweerzorg 
minimaal gelijk blijft en de brandweermensen even gemotiveerd 
blijven. Directie, vrijwilligers en ondernemingsraad staan hierin zij aan 
zij. 
 
Met betrekking tot bouwsteen 2 zien we nog heel veel vragen en grote 
bezwaren. Dan bedoelen we vragen over hoe een aantal onderwerpen 
verder moeten worden uitgewerkt, zoals o.a.:  

 brandbestrijding als specialisme; 

 3x verplicht specialisme voor beroeps; 

 arbeidsvoorwaarden “parttime brandweermens”, al dan niet  
i.c.m. andere dienstbetrekkingen; 

 aparte opleiding tot beroepsbrandweermedewerker; 

 behoud van repressieve meerwaarde vrijwilligers; 

 Nadere definitie van “specialismen” en “aanvullende taken”. 
 
Naar ons idee is de huidige denkrichting over taakdifferentiatie tussen 
beroeps en vrijwilligers geen oplossing die bijdraagt aan het behoud 
van een hoogwaardige hybride brandweerorganisatie die voldoet aan 
de Europese regelgeving.  
 
Het mensbeeld waar de denkrichting van uitgaat herkennen wij niet. 
De denkrichting is dat stapelen van taken slecht werkgeverschap is en 
leidt tot (cognitieve) overbelasting bij onze mensen. Wij nemen eerder 
een omgekeerd effect waar. Daarnaast staat dit haaks op de brief; 
aanvullende taken mogen onbeperkt worden gestapeld, maar aan 
specialisme worden grenzen gesteld of wordt zelfs een minimum 
bepaald voor beroepsmedewerkers. Dit is een vreemde paradox.  
 
Het doorgaan in de huidige denkrichting zorgt voor een verslechtering 
van de paraatheid vanuit de beperking om mensen vrij op meerdere 



 

 

posten in te zetten en vanwege de impact op de motivatie van ons 
brandweerpersoneel.  
 
Verdere inhoudelijke toelichting  
De denkrichting gaat uit van een beeld per uitrukpost. Daarnaast is het 
onduidelijk of dat nu het specialisme per individu of per post wordt 
bedoeld. Echter wordt de behoefte aan flexibele inzetbaarheid van 
onze individuele brandweermens steeds groter. Het is steeds normaler 
dat men ook uitrukt met andere (beroeps- of vrijwillige) posten op 
plaatsen waar men frequent verblijft. Over het algemeen wordt ook 
volwaardig meegedraaid in eventuele aanwezige specialismen. Ten 
aanzien van consignatie maakt Brandweer Brabant-Noord op dit 
moment geen gebruik meer van structurele consignaties.  
 
De denkrichting maakt gebruik van een onderscheid in brandbestrijding 
wat nog zeer prematuur is voor zover ons bekend door een beperkt 
aantal regio’s als onderscheidend specialisme wordt gezien. De 
terminologie “specialistische brandbestrijding” als onderscheidend 
element zien wij daarom als erg voorbarig. Eén van de gouden eieren 
van de brandweer in Nederland is het vermogen om altijd, overal en 
ongeacht de aanzien des persoons hulp te kunnen verlenen. Door de 
aanpak van de brandweer is zij inzetbaar bij bekende en op dit 
moment onbekende risico’s. Door de denkrichting kan een 
systeembeperking worden geïntroduceerd waardoor “nee” moet 
worden verkocht bij nieuwe ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving 
terwijl dit absoluut niet noodzakelijk en/of wenselijk is. Dit kan in 
gebieden met “alleen maar” vrijwilligers beperken in het ontwikkelen 
van bepaalde initiatieven, of leiden tot verdergaande preparatieven of 
preventieve voorzieningen waardoor ongelijkheid ontstaat. Het 
specialisme brandbestrijding is in de denkrichting onduidelijk 
gedefinieerd en voor onze organisatie op dit moment niet te 
implementeren. Ons inziens kunnen vrijwilligers binnen het standaard 
oefenprogramma voor deze taak vakbekwaam blijven.  
 

In hoeverre is de denkrichting 

een oplossing voor één of meer 

vraagstukken die nu en in de 

toekomst op de regio afkomen? 

 

 

Antwoord: De denkrichting geeft geen oplossingen voor vraagstukken 
die nu en in de toekomst op de regio afkomen.  
 
Toelichting: De denkrichting kan wellicht wel incidenteel een bijdrage 
leveren in het beperken van de opleidingsduur van een 
brandweermens voordat deze “volwaardig” inzetbaar is. Naar onze 
inschatting is dit echter een eenmalig effect. Een gedeelte van de 
kennis zal alsnog via na- of bijscholing moeten worden aangeboden. 
Netto blijft de opleidingsbelasting daardoor gelijk of neemt zelfs toe.  
 
De primaire vraagstukken voor BBN bestaan uit middelen schaarste, 
opleidingscapaciteit schaarste en zorgen rondom continuïteit in 
paraatheid.  
 
Middelen schaarste; de denkrichting heeft naar verwachting een 
prijsopdrijvend effect om de volgende redenen: 

 (“beroepsmatisering”), dezelfde taken door dezelfde mensen 
worden in een andere arbeidsvoorwaardenset gegoten 
waardoor de uitvoering van deze taken in verhouding duurder 
worden. 

 Verdergaand specialiseren waarbij meer opleidingen en 
trainingen moeten worden gevolgd, onderhouden en over 
verschillende mensen verdeeld. Het totaal aantal taken neemt 
dus toe, alleen de praktijkervaring per persoon neemt af 



 

 

 Het differentiëren van minder taken over meer mensen is 
minder efficiënt, leidt tot nog meer druk op de paraatheid van 
de verschillende specialismen.  

 
Door de verdergaande specialisering en de beperking in de vrijheid om 
taken neer te leggen bij individuele brandweermensen neemt de 
paraatheid af. Nog in het ongewis is wat het effect is op de motivatie 
van onze brandweervrijwilligers. Men begrijpt deze 
systeembeperkingen niet en ervaren deze als (sterk) negatief. De term 
“tweederangs brandweerlieden” en “terug naar vroeger” wordt nu al 
gebezigd en de denkrichting bevat weinig bouwstenen om dit te 
ontkrachten.  
 
Door de beperking van één specialisme per persoon worden met name 
vrijwilligers minder allround inzetbaar. Dit betekent dat specialistische 
taken over mensen moeten worden verdeeld en er per specialistische 
taak minder mensen overblijven. Dit maakt de – op kans gebaseerde 
paraatheid – per specialisme minder. Tel dit op bij de verwachting dat 
de motivatie negatief wordt beïnvloed, waardoor wellicht een uitstroom 
zal volgen of nieuwe instroom wordt beperkt. De huidige denkrichting 
zal voor Brandweer Brabant-Noord dus eerder tot problemen leiden, 
dan tot oplossingen.  
 
Het is onmogelijk om gedetailleerde financiële gevolgen van de 
denkrichting in beeld te brengen. De bandbreedte van eventuele 
financiële consequenties is daarbij sterk afhankelijk van de gekozen 
oplossingsrichting(en). De denkrichting geeft hier namelijk qua 
berekeningen nu geen duidelijke handvatten voor en de interpretatie 
kan heel verschillend zijn. We kunnen en gaan daarom geen 
berekening maken van de financiële consequenties.  
 

In hoeverre past de denkrichting 

in de brandweercultuur en wat 

zijn hierbij aandachtspunten? 

 

 

Antwoord: We hebben vanaf het begin de vrijwilligers en het 
beroepspersoneel betrokken bij de denkrichting. Alle posten hebben 
geïnventariseerd wat op basis van de huidige denkrichting de 
consequenties zijn en wat hun gevoel hierbij is. Het algehele gevoel 
van de posten, beroeps en directie is dat we het niet eens zijn/ons niet 
kunnen vinden in de denkrichting. Er heerst een algemeen beeld dat 
dit zou kunnen leiden tot onnodige negatieve consequenties op het 
gebied van brandweerzorg.  
 
Vrijwilligers voeren hun brandweertaken lang niet altijd alleen uit voor 
het geld of andere arbeidsvoorwaarden, maar omdat ze zich betrokken 
voelen bij hun post en gemeenschap. Ze zijn intrinsiek gemotiveerd en 
ondervinden hierbij geen last om de (binnen de denkrichting 
gekaderde) specialistische taken uit te voeren.  
 
De brandweercultuur van Brabant-Noord is gebaseerd op vrijwilligheid 
en samenwerkingen op basis van gelijkwaardigheid. Er is een hoge 
mate van integratie van vrijwilligers en beroepsmedewerkers. Zowel bij 
onze beroepsmedewerkers als bij onze vrijwilligers heerst juist bij 
repressieve taken een cultuur van gelijkwaardigheid. De denkrichting 
maakt een groter onderscheid in taken en gaat uit van een beeld dat 
een dienstverband uitmaakt welke kwaliteit van werkzaamheden 
iemand instaat is te leveren. Dit zal leiden tot ongelijkheid of wellicht 
polarisatie waarbij de “burgerbrandweer” de brand alleen van buiten 
mag bestrijden maar de beroepsbrandweer als “elitebrandweer” wel 
extra taken mag uitvoeren. 
 
Als Brandweer Brabant-Noord zien wij het maken van onderscheid 
tussen vrijwilligers en beroeps door middel van het repressieve 



 

 

takenpakket daardoor als “allerlaatste redmiddel” in de discussie rond 
de potentiële strijdigheid met de Europese arbeidsregels. Naar onze 
mening zijn de andere nog uit te werken bouwstenen in combinatie met 
beperkte aanpassingen in het huidige arbeidsvoorwaardenpakket op 
dit moment meer voor de hand liggende mogelijkheden. 
 

 


