
 

 

Pagina 1 van 2 

 

 

 

Aan : Landelijke denktank taakdifferentiatie  

Van : Rik Zwaans 

Betreft : Alternatieve denkrichting Brabant-Noord 

Datum : 24-09-2020 

Aantal pagina’s : 2 

Kenmerk : 2020-U11465 

Zaak : BBN19-24100 

 
 

Bouwsteen 1 verder uitgewerkt 
 
De denkrichting heeft zich vooral gericht op het maken van verschillen bij de repressieve 
taakuitvoering van vrijwilligers en beroepskrachten. Wij vinden dat er in de andere bouwstenen een 
beter bij de praktijk aansluitende argumentering te vinden is. Het dringende advies is om te stoppen 
met het uitwerken van bouwsteen 2 en vooral te kijken naar de eerste bouwsteen: al dan niet 
verplichte opkomst, als onderscheid tussen beroeps en vrijwillig (voorbeeld België, cfm. IFV rapport1). 
 
Dit betekent dat het leveren van gegarandeerde paraatheid bovenaan komt te staan als 
onderscheidend criterium tussen beroeps en vrijwilliger. Als we er zo naar kijken dan komt de 
differentiatie er als volgt uit te zien voor een beroepsmedewerker: 

 Je bent direct en verplicht beschikbaar (lees kazernering/consignering). Werken in roosters en 
vanaf de kazerne is dus normaal. 

 Je bent flexibel en breed inzetbaar. Koude taken vormen een normaal onderdeel van je 
takenpakket. 

 
De bestaande denkrichting op basis van bouwsteen 2 is erg gedetailleerd op specifieke 
(specialistische en aanvullende) brandweertaken. De verschillen in Nederland zijn erg groot en het 
gaat ver om de geschetste specialistische scenario’s ook daadwerkelijk als specialistisch te 
beschouwen. Het gaat hierbij immers niet om het type incident, maar over hoe het wordt aangepakt 
(en welke hulpmiddelen hiermee dan gepaard gaan). Een natuurbrand is een natuurbrand, maar wordt 
pas complex afhankelijk van de gekozen inzettactiek. Zo vraagt offensief andere vaardigheden dan 
defensief. BBN gaat namelijk standaard defensief te werk. Vice versa ook voor gebouwbranden.  
 
Iedere brandweerorganisatie levert brandweerzorg. En daarvoor hebben we mensen in dienst. Het 
enige verschil tussen landelijke regio’s zoals Brabant-Noord en stedelijke regio’s is de wijze waarop de 
paraatheid wordt geborgd om deze brandweerzorg te kunnen garanderen. Bij de meer verstedelijkte 
regio’s en gebieden zal dat vooral beroepsmatig zijn, bij meer landelijke regio’s door vrijwilligers. Dit is 
afhankelijk van vele factoren, maar anders dan het type of complexiteit van het werk. Dit gaat ook over 
kosten-baten (inzetfrequentie vs borgen paraatheid). 
 
 
 

                                                           
1 https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20190930-BA-Rechtspositie-brandweervrijwilligers-def.pdf 
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Er zal meer gekeken moeten worden naar de betaalde tijd die een vrijwilliger maximaal kwijt is aan 
alle brandweertaken inclusief specialismen. Per vrijwilliger zou er een X aantal uur per jaar moeten 
staan die hij of zij nodig heeft voor het uitvoeren van de taken.  Als deze norm niet wordt behaald zou 
dit betekenen dat er geen sprake hoeft te zijn van een specialisme. Dit zijn uiteraard de basistaken, 
die uiteindelijk aangevuld worden met specialismes. Het belangrijkste is dat de brandweervrijwilliger 
niet onevenredig veel werkuren maakt in relatie tot een beroepsmedewerker. Op deze wijze kun je dus 
ook per beroepsgroep het aantal specialismes/ aanvullende taken beoordelen, en heeft dit niet direct 
consequenties voor de gehele post. Een brandweervrijwilliger besteed vanuit zijn aanstelling maximaal 
X uur aan vakmanschap voor basisbrandweerzorg en maximaal X uur aan specialistische en 
aanvullende taken. Daarnaast zal er scherper gekeken moeten worden naar de koude taken die niet 
meer in een vrijwillige aanstelling mogen worden gedaan. 
 
Voor consignerings- en kazerneringsdiensten zal rekening gehouden moeten worden met het anders 
beperkte aantal repressieve vlieguren wat met name de vrijwilligers op “beroepskazernes” kunnen 
maken. Voor deze  groepen vrijwilligers adviseren we dringend om de ondergrens voor een parttime 
aanstelling in te voeren. Daarnaast moet het kazerneren van een beroepskazerne anders worden 
gezien als het invallen voor een medewerker in een ploegenrooster.  

 


