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Met vertrouwen de toekomst in
De afgelopen maanden hebben we tijdens de ronde tafelsessies jullie vragen,
zorgen en ideeën over de toekomst van
onze brandweer besproken. Jullie input
was inspirerend en meer dan waardevol. Aan iedereen hartelijk dank voor de
openhartigheid en inzet.

In deze eenmalige uitgave staat niet
alleen wat in de organisatie gaande is,
maar ook wat diverse afdelingen en
projecten met jullie input doen. Wat
ons betreft, is deze krant geen eenrichtingsverkeer. Iedereen is welkom om te
reageren en zijn of haar rol binnen de

komende ontwikkelingen actief op te
pakken.

brandweer. Jullie horen daar als vrijwilligers onlosmakelijk bij.

Eén ding staat voorop. Samen staan we
garant voor de veiligheid van de inwoners in Rotterdam-Rijnmond. Samen
bouwen we aan de toekomst van de

Jolanda Trijselaar, Olav Strotmann,
Leen van den Ouden
MT Brandweer Rotterdam-Rijnmond

Als team de klus klaren
INTERVIEW

LUISTEREND OOR

Burgemeester Ada Grootenboer
(gemeente Goeree-Overflakkee)

Vandaag in deze krant

‘Zowel nu als in de toekomst
zijn vrijwilligers hard nodig
om de brandweerzorg op peil
te houden.’
q P2

ACHTEROP
DE VRR IS VERKOZEN TOT

Hoe gaan we nu verder na
jullie inbreng tijdens de
ronde tafelsessies?

q P4

q P12
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BURGEMEESTER ADA GROOTENBOER:

“De brandweer vormt een belangrijk
onderdeel van de samenleving en
moet dat ook blijven”
Burgemeester Grootenboer van de
gemeente Goeree-Overflakkee heeft een
positief beeld van de brandweer in de
regio Rotterdam-Rijnmond. In een
persoonlijk interview lichtte zij toe waarom
de vrijwilligers nu en in de toekomst zo
hard nodig zijn om de brandweerzorg
op peil te houden.

Samen werken aan een zelfredzame samenleving
Burgemeester Grootenboer: “De brandweer in de regio Rotterdam-Rijnmond is goed voorbereid op de risico’s uit het regionaal risicoprofiel. Zij is in staat om deze adequaat en professioneel te bestrijden. De brandweer is altijd beschikbaar: 24 uur
per dag, zeven dagen per week en met oog voor de verschillen
tussen de gemeenten. Of het nu gaat om een landelijk, grootstedelijk of industrieel gebied. De brandweer is zich bewust
van de risico’s van de veranderende samenleving. Zij bereidt
zich daar actief op voor en zet goed in op preventie en preparatie. Dat is belangrijk om repressief optreden te voorkomen of
te beperken. De gemeenten en de VRR werken echt samen aan
een zelfredzamere samenleving.”

“Ons risicoprofiel is misschien van een andere orde
dan van een grootstedelijke gemeente, maar ook
deze risico’s moeten met goede brandweerzorg
worden afgedekt.“

Vrijwilligers zijn hard nodig
De gemeente Goeree-Overflakkee is met een oppervlakte van
262 vierkante kilometer een grote plattelandsgemeente met
veertien woonkernen en een aantal buurtschappen. Dit is een
groot werkgebied voor de brandweer. De twaalf kazernes binnen de gemeente worden volledig bezet door vrijwilligers. Burgemeester Grootenboer: “Die vrijwilligers zijn hard nodig om
de calamiteiten die zich in onze gemeente (kunnen) voordoen
adequaat te bestrijden. Ons risicoprofiel is misschien van een
andere orde dan van een grootstedelijke gemeente, maar ook
deze risico’s moeten met goede brandweerzorg worden afgedekt.”
Met oog voor vrijwilligers de toekomst in
“Ik heb bijzonder veel waardering en respect voor de vrijwillige brandweerlieden. We moeten ze koesteren, want zonder
hen is de brandweer binnen de gemeente Goeree-Overflakkee
niet in stand te houden. Als we nadenken over de toekomst
van onze vrijwilligers, moeten zij daar nadrukkelijk bij worden
betrokken. Zij kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan
toekomstige ontwikkelingen. Ik ben daarom blij dat ook vanuit
het nieuwe Plan Brandweerzorg oog is voor de vrijwilligers.
Het is goed dat zij betrokken zijn bij het testen van een aantal nieuwe werkwijzen, zoals met slimme pagers. Vrijwilligers
moeten goed worden gefaciliteerd.”
De brandweer is deel van de samenleving
De burgemeester ziet genoeg mogelijkheden om voldoende
vrijwilligers te blijven vinden. Actieve werving, blijven facilite-

“Ik ben blij dat ook vanuit het nieuwe Plan Brandweerzorg oog is voor de vrijwilligers.“

ren van de jeugdbrandweer, openstellen van de teams voor de
jeugd uit andere dorpen én actief benaderen van werkgevers
zijn de sleutels tot succes. “De Brandweer Rotterdam-Rijnmond moet zich als aantrekkelijke werkgever profileren. Die
positieve uitstraling naar de samenleving bindt de vrijwilligers.
Persoonlijke aandacht van de leiding voor de vrijwilliger en het
thuisfront hoort daarbij. De lokale inbedding van de vrijwillige
brandweer door bij te dragen aan lokale activiteiten/evenementen moet blijven. Geen vlaggetjesdag, huttenverbranding,
sinterklaasintochten zonder de brandweer.”

Overal professionele en adequate hulpverlening
“De belangrijkste opdracht voor de Brandweer RotterdamRijnmond voor de komende twee jaar ligt in de veranderende
samenleving. Het is belangrijk dat in regionaal verband oog is
voor de risico’s die dat met zich meebrengt. Dat zelfde geldt
voor de specifieke problematiek van de landelijke gebieden zoals Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten. Uitgangspunt moet
zijn dat inwoners van alle gebieden op dezelfde professionele
en adequate hulp kunnen rekenen.”
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JOLANDA TRIJSELAAR:

“De samenleving kan op
ons blijven vertrouwen”
Na een korte waarnemingsperiode verruilde Jolanda Trijselaar op 1 augustus 2016 de
functie van directeur R&C voor die van directeur Brandweer Rotterdam-Rijnmond. Jolanda
draait al heel wat jaren mee in de VRR. Direct na haar formele benoeming ging Jolanda
samen met de andere leden van het MT in gesprek met de vrijwilligers. Ze wist dat er veel
speelde en wilde met elkaar oplossingen bedenken en bespreken.
We zijn daar waar we nodig zijn
Jolanda: “Brandweer Nederland bestaat uit maar liefst 19.000
vrijwilligers. Ook in Rotterdam-Rijnmond staan vrijwilligers
dag en nacht klaar voor de veiligheid. Daar ben ik trots op.
Op hun inzet mag de samenleving al vele jaren vertrouwen.
Dat vertrouwen raken we wat mij betreft ook nooit kwijt. Het
is onze ‘bedoeling’ om met elkaar, 24 uur per dag, 7 dagen
in de week, het gehele jaar door veiligheid te bieden aan de
inwoners van onze regio. Dit doen we door gezamenlijk een
flexibele en veerkrachtige brandweerorganisatie te vormen.
Die brandweer is niet alleen beschikbaar in onze eigen stad
of dorp, maar breed inzetbaar in onze hele regio. We zijn daar
waar we nodig zijn.”
Tijden veranderen: nieuw evenwicht vinden
“Vrijwilligheid is dan ook geen vrijblijvendheid”, vervolgt Jolanda. “De brandweer moet kunnen rekenen op haar vrijwil-

800

ligers. Andersom mogen de vrijwilligers er op vertrouwen dat
een grote organisatie met veel kennis en expertise hen ondersteunt. In die zin zijn de tijden echt veranderd. Vroeger ‘mocht’
iets. Nu voelt het vaak als ‘moeten’. Bovendien krijgt iedereen
het drukker. Andere belangen wegen mee in de keuzes die
onze vrijwilligers maken. Dit vraagt om een nieuw evenwicht:
tussen de inzet als vrijwilliger en wat daar aan waardering tegenover staat.” Aan die inzet twijfelt Jolanda overigens geen
seconde. Ze ziet zeer gemotiveerde vrijwilligers, die graag de
afstand met de VRR willen verkleinen.
Jolanda beseft dat de brandweer nog meer uitdagingen heeft.
De behoefte aan brandweerzorg blijft onverminderd groot.
“Naast inzet bij brand, hulpverlening, wateroppervlakteredding en incidenten met gevaarlijke stoffen, hebben we steeds
vaker te maken met extreem noodweer met wateroverlast.
Kwetsbare mensen blijven langer thuis wonen, wat soms extra

risico’s meebrengt. En dan moeten we ook nog gehoor geven
aan bezuinigingen en (nog) efficiënt(er) werken… Ga er maar
aan staan.“
Oog voor behoeften van de vrijwilligers
Hoe zorgen we er ondanks alles samen voor dat de inwoners
van deze regio nu en in de toekomst de huidige of zelfs meer
veiligheid krijgen? Volgens Jolanda moeten we daarvoor eerst
weten wat de vrijwilligers nodig hebben om dag en nacht die
belangrijke brandweertaak te kunnen uitvoeren. “Het afgelopen jaar hebben we op verschillende manieren antwoord gekregen op die vraag: via de cultuurspiegel, de Klankbordgroep
vrijwilligers en de ondernemingsraad, maar ook tijdens de zogenaamde ronde tafelsessies. Voor mij waren deze bijeenkomsten heel belangrijk. Ik sprak allemaal mensen met passie en
een groot brandweerhart voor het reilen en zeilen in en rondom hun vrijwillige post. Hun eerlijkheid en feedback gaf veel
energie. Hun ideeën over de brandweerzorg, onze ‘bedoeling’
en ‘de vrijwilliger over tien jaar’ gaf weer extra perspectief. We
moeten echt werken aan het verkleinen van de afstand tussen
de vrijwilligers en de VRR, aan de onderlinge communicatie en
hun ondersteuning. De vrijwilligers verdienen duidelijke en eerlijke informatie over veranderingen. Ze willen bovendien vooraf
betrokken worden bij grote veranderingen in de organisatie.
Dat gaan we dus doen, bijvoorbeeld met deze krant.”
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Ruim 800 vrijwilligers
zorgen dagelijks voor
de brandweerzorg in
onze regio

Onze regio heeft 8 jeugdbrandweerkorpsen,
135 leden (11-18 jaar)
en 45 ondersteuners

Onze regio telt 36 vrijwillige kazernes, inclusief
SIV Berkelse Poort en
gecombineerde kazernes
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Om tafel met de vrijwilligers
De afgelopen tijd zijn er vier ronde tafelsessies gehouden met vrijwilligers. Bijna honderd vrijwilligers
namen hieraan deel. We spraken over de vergroting van de motivatie voor de vrijwillige brandweer
en de rol die jij voor jezelf ziet binnen de brandweer van de (nabije) toekomst. Iedere sessie begon
met een maaltijd en een introductiefilmpje. Het managementteam van de brandweer was blij met alle
input en beloofde de uitkomsten aan je terug te koppelen. Deze vrijwilligerskrant is het begin van een
nieuwe weg die de brandweer met je wil inslaan.
Inspireren door naar elkaar te luisteren
Jacco van der Voorden, Harold van Dam en
Christiaan Jongenotter namen iedereen mee
in hun beleving van de organisatie, hun motivatie om vrijwilliger te zijn en hun wensen
voor de toekomst. Dit leidde keer op keer tot
inspirerende avonden. Centrale thema’s die
aandacht vragen, zijn de interne communicatie, waardering van de vrijwilliger, ondersteuning door de centrale organisatie aan de
kazernes en het terugbrengen van het eigenaarschap in de organisatie.
Goed in de (cultuur)spiegel kijken
“In 2015 inventariseerden we met
een vragenlijst de wensen van de
vrijwilligers, hoe het gesteld is met
de beschikbaarheid en hoe zij de
betrokkenheid bij de brandweer
ervaren. Van de bijna 800 vrijwilligers gaf meer dan de helft gehoor
aan deze oproep! We zijn heel blij
dat zoveel mensen deze moeite
hebben genomen. De uitkomsten
helpen ons en jullie om verbeteringen in de organisatie aan te brengen.
Zo hopen we antwoord te vinden
op de vraag hoeveel mensen nodig
zijn om een kazerne 24/7 in staat
te stellen om de taakstelling uit te
voeren. De leden van de Klankbordgroep vrijwilligers koppelen later
dit jaar eveneens de resultaten op
kazerneniveau terug en geven een
toelichting op de manier waarop
we het gaan invullen.“
p Leen van den Ouden, hoofd Repressie

Communicatie is onderling verbinden
Tijdens de vier avonden was één boodschap
duidelijk. We hebben een gezamenlijk belang
en zijn daarom met elkaar verantwoordelijk voor een betere communicatie: ondanks
zorgvuldige berichtgeving op intranet, de
vindbaarheid op sociale media en het feit dat
iedereen over een eigen VRR-emailadres beschikt. Dit wederzijds belang geeft ook wederzijdse verantwoordelijkheden. Als werkgever is de brandweer verplicht om je goed te
informeren. Jij bent als medewerker verantwoordelijk om een verandering in je gegevens
door te geven en de faciliteiten van de organisatie te gebruiken.

“We onderzoeken nu de mogelijkheid om de opgegeven privé-emailadressen weer actief te koppelen.
Het intranet krijgt een betere brandweersite met brandweerspecifieke
zaken. Verder hebben we de ouderwetse nieuwsbrief weer geïntroduceerd. Niet alleen om iedereen vanuit
de organisatie te informeren, maar
ook om iedereen de kans te geven
zelf bijzonderheden met collega’s te
delen.”
pM
 artin van der Leun, senior beleidsmedewerker en vrijwillig bevelvoerder

h

Leen van den Ouden, hoofd Repressie

en lid MT-Brandweer

Samen zijn wij de brandweer
Een brandweereenheid is van oorsprong opgebouwd uit vrijwilligers die garant staan voor
de brandweerzorg in hun eigen woonkern.
Samen ben je de brandweer. Samen zorg
je ervoor dat het draait. De vorming van de
VRR, de centralisering van diverse afdelingen
en het verdwijnen van materieel hebben bij
de vrijwilligers het gevoel van eigenaarschap
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Zo helpen we elkaar. In de kwaliteit
van opleiding en training is in korte
tijd gelukkig al veel bereikt.”
pO
 lav Strotmann, hoofd Operationele

Fotograaf: Wilco Andeweg

Voorbereiding

h

Op 25 maart 2016 raakt een auto te water. Twee oudere mensen worden veilig uit de

Belastbaarheid
Wat mag je redelijkerwijs verwachten van
een vrijwilliger? Dit bleek een lastig thema tijdens de bijeenkomsten, die volgens de deelnemers vooral binnen de eenheid moet worden
beantwoord. Nu worden – soms onterecht
– besluiten genomen over niet-belastende
taakstellingen. De intentie is om een eenheid
te beschermen, maar is dat altijd nodig? En
worden daarin de juiste keuzes gemaakt?

auto gehaald door vrijwilligers en beroeps van Barendrecht, SIV Rotterdam en Mijnsherenlaan.

geen goed gedaan. Het managementteam
beseft goed dat de mate van beïnvloeding is
veranderd. Zelf oplossen van problemen is er
niet altijd meer bij. Hier ligt een belangrijke
opdracht.
“Als leiding van de organisatie
hebben we de verantwoordelijkheid
om samen met de vrijwilligers te
bepalen welke ondersteuning zij op
de post nodig hebben en welke
zaken zij graag binnen de eenheid
willen organiseren. De Klankbordgroep vrijwilligheid vervult een
belangrijke rol bij de uitvoering.
Door het eigenaarschap terug te
leggen waar het thuis hoort, willen
we ook de oude trots op de organisatie herstellen en het plezier bij de
brandweer versterken. Dit betekent
ook dat we het delen van ervaringen
tussen de posten willen stimuleren.”
p L een van den Ouden, hoofd Repressie

Eenheid in diversiteit
Couleur Locale. In veel overdrachtsdocumenten kom je deze term tegen. Maar wat is dat
nu precies? Uit de gesprekken kwam duidelijk
naar voren dat er niet één type vrijwilliger bestaat. De aandachtspunten verschillen bovendien per kazerne. Dit komt door het (historische) verschil in taakstelling van de eenheden
en hoe je daar vroeger in werd ondersteund.

Dieper overleg is nodig, zodat de ondersteunende afdelingen goed weten welke ondersteuning de kazernes willen en het eigenaarschap daar ook echt tot zijn recht komt. Dit
thema komt de komende tijd binnen de kazernes nog geregeld terug.
Ondersteuning, ondanks krapte
De bezuinigingen van de gemeenten hebben veel impact gehad. Met het verdwijnen
van tweede voertuigen, dienstvoertuigen en
dagdienstmedewerkers op kazernes is veel
regelcapaciteit verdwenen. De roep om passende ondersteuning is groot, ook tijdens de
bijeenkomsten.
Zowel de ondersteunende afdelingen als de
blusploegen ervaren de impact van de maatregelen. Dienstvervoer moet worden besproken, opgehaald en teruggebracht. Beschikbaarheid is niet altijd gegarandeerd en kan
strijdig zijn met de inzetbaarheid van de eigen eenheid. Dit levert wrijving op. Zowel de
VG-posten als de ondersteunende afdelingen
voelen zich overvraagd.
“Hoe je het ook wendt of keert: er
is een situatie van krapte. Om desondanks de beste ondersteuning te
organiseren, moeten de afdelingen
Logistiek, Vakbekwaamheid en de
kazernes in gesprek over de verdeling van de middelen. Dankzij een
centrale (oefen)planning kunnen we
onze activiteiten beter organiseren.

h

Olav Strotmann, hoofd Operationele

Voorbereiding en lid MT Brandweer

Uit de gesprekken bleek een grote behoefte
aan inzicht in de belasting van het vak op
de brandweervrijwilliger. De vrijwilliger van
vandaag is niet dezelfde als tien jaar geleden.
Maatschappelijke veranderingen hebben ook
effect op de beschikbare tijd van de vrijwilliger.

antwoord, maar dat moet een
leidinggevende wel zeggen.
Dit gaat over communicatie.”
p Harold van Dam, vrijwillig brandweerman

“We moeten kijken hoe we de
garantie van 24/7 zorg kunnen
blijven waarmaken met de
betrokken vrijwilligers. Het
onderzoek naar de cultuurspiegel
leverde hiervoor al input.
Daarnaast werken Martin van
der Leun en ik aan een kazerneprofiel om te bepalen hoeveel
mensen nodig zijn om een eenheid
te kunnen laten draaien.”
pT
 on Muilwijk, clustercommandant
Brandweer Rotterdam-Rijnmond

Afspraak is afspraak
Op diverse kazernes is de frustratie over
het niet nakomen van afspraken en toezeggingen door leidinggevenden groot. Vooral
omdat hier geen consequenties op volgen.
Dat is natuurlijk niet ‘de bedoeling’. Dit is misschien wel het belangrijkste thema dat het
management uit de bijeenkomsten heeft opgepikt.

De brandweer neemt zich daarom voor in het
jaarplan 2017 de leidinggevenden beter in positie te brengen. Dit is één van de stappen om
dit in de toekomst te verbeteren.
Hoe nu verder?
De brandweer kijkt terug op een periode
waarin enorm veel informatie is vergaard en
gesprek heeft plaatsgevonden. Martin van
der Leun vertaalt dit naar een plan van aanpak
om samen met de Klankbordgroep vrijwilligers aan de slag te kunnen gaan. Laten we
ervoor zorgen dat 2016 de voedingsbodem
vormt om in 2017 voortvarend de trots, het
plezier en de betrokkenheid bij de organisatie
en elkaar tot bloei te brengen.

Voor vragen en meer informatie kun
je contact opnemen met Martin van
der Leun: martin.vanderleun@vr-rr.nl
of 06 10 28 14 72

“We hebben met elkaar
geconstateerd dat niet alles
wat we willen mogelijk is. Een
duidelijk ‘nee’ is ook een

WIST JE DAT…

WIST JE DAT…

… zowel de jeugdbrandweer Ouddorp als Den Bommel
zich kwalificeerden voor de landelijke finale? Daar werden
ze verdienstelijk 2e, 4e en 9e.

… de blusgroep Oude Tonge in 2016 landskampioen
Oppervlakteredding is geworden?
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Plan Brandweerzorg
De brandweerzorg staat op het punt om ingrijpend te veranderen.
Maatschappelijke, bestuurlijke en technologische ontwikkelingen
dwingen ons om anders in te spelen op de behoefte aan (fysieke)
veiligheid van de samenleving. De grenzen van de huidige brandweerzorg zijn bereikt. Met een risicogerichte en dynamische vorm
van brandweerzorg wil de VRR minder incidenten, slachtoffers en
(economische) schade zonder exponentiële stijging van de kosten.
Duurzame inzetbaarheid van het vrijwillig brandweerpersoneel is
hierin een belangrijk thema.
Nog meer van het zelfde?
Het hoge en bijzondere risicoprofiel van onze
regio vraagt om een hoogwaardige en slagvaardige brandweerorganisatie. Incidenten in

ons gebied kunnen gevolgen hebben tot ver
buiten de regio. Toch wordt steeds duidelijker
dat de brandweer met het huidige bedrijfsmodel niet nog meer rendement uit mensen

“Het aantal slachtoffers en incidenten neemt niet verder af als we nog meer of
nog strengere brandveiligheidsregels toepassen. Of door de brandweer nog
sneller te laten rijden. De winst zit vooral in vergroting van het veiligheidsbewustzijn van burgers, bedrijfsleven en overheid en in een andere – dynamische
- inzet van onze mensen en middelen.”
p Remco van Werkhoven, Programmamanager

en middelen kan halen. Daarom gaan we
actief op zoek naar andere en dynamischere
vormen van brandweerzorg variërend van
meer veiligheid aan de voorkant van de veiligheidsketen tot nieuwe bestrijdingstactieken, voertuigconcepten en flexibele voertuigbezetting aan de achterkant.
De veranderende samenleving heeft vooral
een veerkrachtige brandweer nodig afgestemd op de dynamische risico’s in ons
gebied. Dit betekent goede brandweerzorg
in zowel dunbevolkt als grootstedelijk gebied, zowel overdag als ‘s nachts. Deze wisselende risico’s vragen echter om specifieke
oplossingen en expertise waarbij alleen aandacht voor de opkomsttijd van een standaard
brandweereenheid niet meer past in deze tijd.
De beschikbaarheid van vrijwilligers is hierbij
cruciaal.
Succesvoller dankzij een andere aanpak
Toekomstbestendige
brandweerzorg
is
dus risicogericht: het anticipeert, verbindt
de verschillende schakels en partijen op gebied van veiligheid met elkaar en levert maatwerk waar specifieke risico’s daar om vragen.

“Met toekomstbestendige brandweerzorg beogen we minder incidenten, minder slachtoffers, minder
schade en veiligere omstandigheden
voor het eigen personeel. Duurzame
inzetbaarheid van zowel beroeps als
vrijwillig personeel en een goede
relatie met de burger zijn daarvoor
nodig. Zo kan de brandweer maximaal bijdragen aan maatschappelijke
continuïteit.”
p Remco van Werkhoven, Programmamanager

De daarbij behorende incidentbestrijding is
flexibel, aanpasbaar en getuigt van vakmanschap.
Samen de beweging maken
Het Plan Brandweerzorg richt zich op de periode tot en met 2020, maar is onderdeel van
een langer lopend programma. Vier thema’s
vormen de kapstok waarmee de nieuwe
concepten in 2025 moeten zijn gerealiseerd:
voorkant veiligheidsketen, risicogerichtheid,
dynamische brandweerzorg en duurzame
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inzetbaarheid van beroeps- en vrijwillig personeel. Hiermee is de basis gelegd voor een
toekomstgerichte organisatie, die wordt gedragen door vakkundige en betrokken medewerkers. Remco benadrukt dat het plan niet is
dichtgetimmerd.

MEER WETEN OVER HET PLAN
Brandweerzorg of de ideeën die
bijdragen aan de toekomst van
onze brandweer? Neem dan
contact op met de programmamanager Remco van Werkhoven:
remco.vanwerkhoven@vr-rr.nl

In de periode tussen 1 januari en
7 november 2015 vonden 3.693
uitrukken plaats door de vrijwillige
brandweer. In 2016 waren dit in
dezelfde periode 3.063 uitrukken.
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ROB ADAMS, MANAGER FACILITAIR BEDRIJF:

“Ook het Facilitair Bedrijf draagt
bij aan ‘de bedoeling’”
Voor de reorganisatie van de brandweer, regelde
de postcommandant alle facilitaire ondersteuning
van de vrijwilligers. Tegenwoordig gaat dat anders.
Het Facilitair Bedrijf is nu het directe aanspreekpunt.
Hoofd Facilitair Bedrijf Rob Adams licht toe wat dit
voor het Facilitair Bedrijf en de vrijwilligers in
2017 betekent.
“Voor ons is de verbetering van de
tevredenheid over onze prestatie
een topprioriteit. Versterking van
de verbinding met de collega’s in
het primaire proces hoort daarbij.
Het Facilitair Bedrijf is er om de collega’s te ontzorgen. Niets is zo ergerlijk als verkeerde, ontbrekende
of te late ondersteuning. De uitruk
moet ongehinderd kunnen doen
waar zij goed in is: hulp verlenen en
branden blussen.
Deskundigheid
In 2017 geeft het Facilitair Bedrijf
hier vorm aan door bijvoorbeeld de

vakinhoudelijke kennis van de eigen
medewerkers kritisch te beoordelen en te verbeteren. We gaan de
aanwezige deskundigheid binnen
de hele VRR - bijvoorbeeld op het
gebied van huisvesting - via expertgroepen veel beter benutten. In
gesprek met de mensen van de uitvoering verbeteren we de processen, instrumenten en werkwijzen
van het Facilitair Bedrijf.
Goed luisteren
De operatie staat ook bij ons voorop en we voeren pas achteraf de
discussie. Dienstverlening en kwa-

liteit krijgen in onze taakuitoefening een nog centralere plek door
beter te luisteren naar wat de collega’s nodig hebben, afspraken na
te komen en kwaliteit te leveren.
Ook de informatie en communicatie verbeteren we door vanuit de
klanten/collega’s te denken en daar
onze communicatie op in te richten.
Concreet betekent dat bijvoorbeeld
dat we niet alles meer via intranet,
maar ook in de vorm van persoonlijk contact of nieuwsbrieven bekendmaken.
Optimaal resultaat
Kortom: we leggen het eigenaarschap terug waar het hoort. Zo komen mensen met lokale kennis over
voertuigen en huisvesting weer in
hun kracht en werken we samen
aan een optimaal resultaat. Het Facilitair Bedrijf pakt dit alles in 2017
projectmatig op vanuit de gedachte
dat wij net zo goed bijdragen aan
‘de bedoeling’ als iedere andere
collega binnen de VRR.”

XANDER BREULS, VRIJWILLIG BRANDWEERMAN:

“Ik wil meedenken over oplossingsrichtingen.
Hopelijk leidt dit snel tot verbetering”
Xander is al elf jaar werkzaam op kazerne Albrandswaard. Hij begon als aspirant brandwacht en is nu
coördinerend bevelvoerder. Xander nam deel aan
de ronde tafelsessies en vond de bijeenkomsten erg
waardevol voor de vrijwilligers.
Xander: “Het is goed dat het management eindelijk de tijd neemt
om naar ons te luisteren en oog
heeft voor wat er speelt. De plaats
van de vrijwilligers in de brandweer
van de toekomst leeft enorm onder
de vrijwilligers. Het management
gaat actief met ons in gesprek over
vraagstukken als het brandweerzorgplan, ‘de bedoeling’ en het
behoud van de vrijwilligers. Ik hoop
dat de input van de vrijwilligers op
deze manier tot zijn recht komt.”
Onderling vertrouwen
Zelf krijgt Xander veel energie van
het werken in de ploeg. “De sfeer
is goed. Je kent de mensen en er

is onderling vertrouwen. Dit is belangrijk tijdens de uitruk. Het regelen van alle randzaken kost wel
energie. Essentieel voor het uitvoeren van je vrijwillige brandweertaken is geoefend zijn en blijven. Het
is teleurstellend wanneer geplande
oefeningen niet doorgaan door een
gebrek aan middelen of logistiek
terwijl iedereen klaar staat om zijn
deel te doen. Een grote organisatie als de VRR moet hier echt een
oplossing voor hebben. Ik wil wel
meedenken over oplossingsrichtingen. Hopelijk leidt dit snel tot verbetering.”

De winst van slim alarmeren
Veel vrijwillige posten worstelen met het volledig bemensen
van de voertuigen. De pilots
‘variabele voertuigbezetting’ en
‘incompleet uitrukken’ bieden al
een gedeeltelijke oplossing. Een
slimme pager kan helpen om
echt zeker te zijn dat de brandweer over voldoende mens- en
slagkracht beschikt, ook vóór
de pieper gaat.

hoeven niet langer in onzekerheid te wachten
of er nog iemand onderweg is. En of dat nog
niet genoeg is, bevat het systeem bovendien
een planningsmodule waarop jij vooraf je beschikbaarheid kunt aangeven. Toekomstige
onderbezetting wordt zo vroegtijdig gesignaleerd.

Snel zicht op (onder)bezetting
Helaas komt het steeds vaker voor: onderbezetting bij hulpverleningsdiensten tijdens een
alarmering. De huidige pagers hebben geen
mogelijkheid om terug te koppelen, waardoor je niet kunt reageren op een oproep. De
meeste vrijwillige posten binnen de VRR gebruiken al een systeem of programma om bij
te houden hoeveel mensen kunnen uitrukken.
Een projectgroep onderzoekt of een slimme
pager dit makkelijker en inzichtelijker kan maken. Hoeveel slimmer kan die pager eigenlijk?

Verbetering brandweerzorg
Zuid-Hollandse Eilanden
Eind 2014 startte het project ‘Verbetering
brandweerzorg Zuid-Hollandse Eilanden’ om
te onderzoeken of de slimme pager in dit specifieke gebied meerwaarde heeft. Volledige
(dag-) bezetting van een TS was juist hier al
geruime tijd niet gegarandeerd. Na de eerste
positieve ervaringen, bracht een projectgroep
in 2015 de randvoorwaarden van het systeem
in kaart. Tijdens een marktconsultatie zijn
verschillende systemen getest en vergeleken.
Onlangs is het korps Hellevoetsluis aan de
pilot toegevoegd. Met meerdere voertuigen,
blusgroepen, disciplines en dubbelfuncties is
Hellevoetsluis uniek ten opzichte van de andere testkorpsen. Het korps gebruikt de extra
mogelijkheden van het systeem intensief. Dit
leidt zo nodig weer tot aanpassingen.

Via een slimme pager kun jij, als
vrijwilliger, bij alarmering direct
aangeven of je kunt opkomen of
niet. Deze informatie gaat direct
naar de gealarmeerde eenheid en
de meldkamer.
Bij onderbezetting kan de meldkamer direct
een aanvullende eenheid alarmeren. Via een
infoscherm op de kazerne weet de eenheid
hoeveel en welke mensen onderweg zijn. Ze

Wie levert dit wat op?
Vooral de korpsen die de TS6-bezetting niet
altijd kunnen garanderen, profiteren van de
slimme pager. Doordat de meldkamer sneller
een aanvullende eenheid kan alarmeren, gaan
geen kostbare minuten verloren. Uiteindelijk
verhoogt dit allemaal de betrouwbaarheid
van de brandweer bij de burger. Dat is de bedoeling.

Seinen bijna op groen
Het MT Brandweer beschouwt de pager als
een belangrijk instrument om haar voorspelbaarheid als hulpverleningsorganisatie te ver-

beteren. Toch stond het sein door technische
en financiële onzekerheden nog lange tijd op
oranje. Dankzij een aanpassing van het P2000
systeem is aan alle technische onzekerheid
een definitief eind gekomen. Op 7 november
nam de directie het besluit voor de vrijwillige
posten nog dit jaar over te gaan tot de aanschaf van de slimme pager. Ook gaven zij de
opdracht tot het schrijven van een implementatieplan. Andere meldkamers – waaronder
Zaanstreek-Waterland – hebben al positieve
ervaringen met het systeem. De slimme pager
levert tijdswinst. Hoe sneller onderbezetting
bekend is, hoe sneller de meldkamer een aan-

Fotograaf: Wilco Andeweg
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vullende eenheid kan alarmeren. Op operationeel en beheersmatig vlak kan de Brandweer
Rotterdam-Rijnmond van de anderen nog
veel leren. Samen met de eigen meldkamer
brengt de projectgroep nu in kaart wat concreet nodig is om ook hier de slimme pager
succesvol in gebruik te nemen.

Voor vragen of meer informatie
kun je contact opnemen met Rogier
Piek: rogier.piek@vr-rr.nl of
06 20 33 15 99.

WIST JE DAT…

… vrijwilligers gelukkig nog steeds op diverse plekken in de
regio onderlinge wedstrijden organiseren. Begin oktober vond
dit plaats op Goeree-Overflakkee. En eind oktober namen de
vrijwilligers van de posten op Voorne-Putten, post Albrandswaard en post Rozenburg deel aan de Eilandenwedstrijden.
Die zij zelf ieder jaar organiseren!

10 IN GESPREK
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Sterker en beter door
afstemming en overleg

veiligheid op straat. Dit is slechts een greep
uit alle onderwerpen waar de OR mee aan de
slag kan. Daarom nodigt de OR je van harte
uit om onderwerpen te benoemen waar zij
namens jou mee aan de slag moeten.

De volgende collega’s zijn nu namens
de brandweervrijwilligers actief in de
ondernemingsraad:
k Harold van Dam, Middelharnis
k Martijn Dobbelaar,
k Ruud den Hertog, Albrandswaard
k Ramon Pieterson, Frobenstraat
k Frans van der Sanden, Frobenstraat

Overleg tussen (stage) bevelvoerder en (schaduw) bevelvoerder

Fotograaf: Dennis van Wingerden

Begin 2017 zijn er weer OR-verkiezingen. Wil
je meedenken en meepraten over beleid?
Houdt het intranet in de gaten en stel je verkiesbaar! Wil je meer informatie over de OR,
stuur dan een e-mail naar or@vr-rr.nl

Zowel regionaal, landelijk als internationaal voert de brandweer veel overleg. Critici denken misschien
‘Praatjes blussen geen branden’. Overleg kost zonder twijfel tijd. Toch is goed overleg onmisbaar. De
VRR is groot en de samenleving biedt dagelijks uiteenlopende en ingewikkelde uitdagingen. Om te
kunnen ontwikkelen en goede besluiten te nemen, is de inbreng van alle lagen en onderdelen van
de brandweer onmisbaar. Dit artikel licht een aantal overlegvormen toe.

VRIJWILLIGERS BLIJVEN
GOED GEÏNFORMEERD
De brandweer heeft een speciaal
informatieboekje uitgegeven voor
vrijwilligers. Hierin kan je lezen
welke rechten en plichten je als
vrijwilliger bij de brandweer hebt.
Het boekje bevat informatie over
onder andere wet- en regelgeving
en medezeggenschap. Begin 2017
verschijnt er een nieuwe uitgave
die de versie van 2012 vervangt.
Tot die tijd kun je het huidige informatieboekje vinden via http://
mijnvrr.nl/personeelsplein/vrijwilligers/

Klankbord vrijwilligers
In de Klankbordgroep vrijwilligers gaat hoofd
Repressie Leen van den Ouden direct in gesprek met vertegenwoordigers van de vrijwillige kazernes en de ondernemingsraad. Een
clustercommandant sluit hier ook bij aan.
Het is een belangrijk overlegorgaan. Daarom
wil de klankbordgroep tenminste van ieder
cluster en bij voorkeur van iedere post een
vertegenwoordiger. De klankbordgroep bespreekt thema’s die regionaal spelen en een
vertaling vragen naar een locale eenheid. Zo
bespreken zij bijvoorbeeld onduidelijkheden
rond declaraties, helpen zij de eenheden om
tot een duidelijke werkwijze te komen en vertalen zij de uitkomsten van de cultuurspiegel
van een regionaalbeeld naar “en wat is dan
het beeld voor jouw eenheid”. Volgend jaar
vraagt de verdere uitwerking van het brandweerzorgplan om de inzet en aandacht van
de klankbordgroepleden. De klankbordgroep

is een belangrijke verbindingsfactor in de organisatie.
Ondernemingsraad brandweer
Via de ondernemingsraad van de brandweer
(OR) voeren zowel beroeps- als vrijwillige
brandweermedewerkers namens alle collega’s
overleg met de bestuurder Jolanda Trijselaar
(directeur Brandweer). De meest uiteenlopende onderwerpen komen aan bod. Zo spant de
OR zich nu in om het voor vrijwilligers makkelijker te maken om als beroepsmedewerker in te stromen. Tegelijkertijd denken de
leden mee over de uitvoering van het beleid
rondom de flexibele voertuigbezetting. Het
gezamenlijk streven is en blijft het gezamenlijke belang van de organisatie en de borging
van de veiligheid. De komende tijd richt de OR
zich op het makkelijker maken van declaraties
voor vrijwilligers, de rol van de vrijwilligers in
het Plan Brandweerzorg, arbeidshygiëne en

Landelijk Platform Vrijwilligheid
Het Landelijk Platform Vrijwilligheid bestaat
sinds 2008. Alle 25 veiligheidsregio’s zijn hier
via hun hoofden Repressie in vertegenwoordigd. Hoofd Repressie Leen van den Ouden
vertegenwoordigt de VRR. Het platform komt
drie keer per jaar samen om te overleggen
over ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligheid. De bijeenkomsten zijn bedoeld om
ervaringen uit te wisselen, elkaar te helpen en
van elkaar te leren. Het platform levert zelf
geen producten op. Tijdens de bijeenkomsten
staan thema’s uit de ‘Visie op vrijwilligheid’
centraal.
“Kennis en ervaring delen binnen
het platform is belangrijk. Tijdens
de laatste bijeenkomst op 19 oktober in Gouda namen niet alleen de
Nederlandse regio’s deel, maar was
er ook iemand van de brandweer uit
Nordrhein-Westfalen aanwezig. We
spraken met elkaar over de druk op
de dagbezetting binnen de vrijwillige
korpsen. We kunnen veel van elkaar
leren door te luisteren hoe andere
regio’s omgaan met dezelfde problemen. De VRR organiseert volgend
jaar ook een themabijeenkomst. We
nemen de andere deelnemers dan
mee in de thema’s die in onze regio
actueel zijn.”
p Leen van den Ouden, hoofd Repressie

Voor meer informatie over het
Landelijk Platform Vrijwilligheid
kun je contact opnemen met Martin
van der Leun: martin.vanderleun@
vr-rr.nl of 06 10 28 14 72

Feuerwehrensache
Tijdens de bijeenkomst van het Landelijk Platform Vrijwilligheid op 19 oktober in Gouda
vertelde een collega uit Nordrhein-Westfalen
dat in Duitsland anders tegen vrijwilligheid
wordt aangekeken. Ook de vergoeding is er
anders geregeld. Toch neemt het aantal vrijwilligers ook in Duitsland af en kost het steeds
meer moeite om nieuwe vrijwilligers aan te
trekken. Jongeren hebben bijvoorbeeld minder animo, omdat zij hun gezin en hun carrière vaak belangrijker vinden dan de vrijwillige
brandweer. Het leeftijdsverschil binnen de
vrijwillige eenheden is groot.

Op termijn krijgt Duitsland net als Nederland
problemen met de bezetting. Daarom startten de collega’s daar in september 2012 het
project Feuerwehrensache. Dit staat voor Feuerwehr en Ehrensache. De belangrijkste doelstellingen van het project zijn:
k verbeteren van de waardering voor de
vrijwillige brandweer;
k aantrekken van nieuwe doelgroepen;
k activeren van de mensen die zich nu
hoofdzakelijk richten op werk en familie;
k versterken van de vrijwillige brandweer
op het platteland.

Het project wordt in het voorjaar van 2017
afgerond. Het platform organiseert een themabijeenkomst waarin de Duitse collega’s
hun ervaring kunnen delen. Wie weet kan het
programma naar een Nederlands model worden vertaald.

Kijk voor meer informatie over
het project Feuerwehrensache op:
http://feuerwehrensache.nrw.de/
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Veilig Leven
FEITEN & CIJFERS

5.000 Woningschecks
uitgevoerd. 800 Basisschoolscholieren bezoeken de Club
van 112. 500 Voorlichtingsbijeenkomsten door Veilig
Leven aan studenten, ouderen
en kinderen.
WIST JE DAT…
… het vroeger altijd beter was dan nu, maar
dat niemand terug wil naar de ‘oude situatie’?
… in cluster Zestienhoven de vrijwilligers
ieder jaar in staat zijn om een fantastisch
clusterfeest te organiseren.
… de vrijwilligers van post Albrandswaard
wekelijks een bootcamp onder begeleiding
van een instructeur houden?
… de vrijwilligers van Goedereede op eigen
initiatief op zaterdag 3 december een
oefendag organiseren waarbij ze oefenen
in de bestrijding van complexe ongevallen?

In Nederland zijn er jaarlijks nog veel te veel woningbranden. Soms is
er alleen materiële schade, maar helaas vallen er jaarlijks ook honderden
gewonden en tientallen doden. Het zijn vaak kleine dingen die een
woningbrand veroorzaken. Gelukkig kunnen huizen door middel van
kleine aanpassingen vaak een stuk brandveiliger worden gemaakt.
Brandweer Rotterdam-Rijnmond zet zich hier actief voor in met behulp van de collega’s van Veilig Leven. Zij voeren
woningchecks uit bij doelgroepen met een verhoogd risico op brand. Denk bijvoorbeeld aan 65+’ers en studenten.
Ze geven voorlichting op scholen, bij buurtcentra, bij belangengroepen én op de kazernes.
Tijdens een ‘Broodje brandweer’ praten ouderen onder het genot van een broodje met brandweermensen hoe zij
kunnen voorkomen dat ze slachtoffer worden van een brand. Tijdens een bezoek aan de ‘Club van 112’ maken basisscholieren uit de hele regio in kazerne Schiedam kennis met alle aspecten van Veilig Leven. In een nagebouwde woning leren de kinderen met interactieve spelletjes brand te voorkomen. Zo worden zij spelenderwijs ‘ambassadeurs’
van (brand)veilig leven.

“De afdeling Veilig Leven
heeft veel materiaal om
bijvoorbeeld een open dag
in je kazerne compleet te
maken. Denk aan demo
vlam in de pan, ambulance (aanhanger), folders,
springkussen, Veilig Leven
TS en dienstbus. Je kunt ons
altijd bellen op 0900 – 8387.
We helpen je graag!”
pP
 eter Schuurmans, senior
beleidsmedewerker Veilig Leven

BART-JAN VAN DER ENDE:

“Ik sta klaar voor mens en
dier wanneer deze in nood is”
Bart-Jan is bijna acht jaar werkzaam op de kazerne Berkelse Poort.
Hij is begonnen als aspirant brandwacht en is inmiddels hoofd
Brandwacht. Bart-Jan woont dicht bij de kazerne en studeert.
Als zijn studie dat toelaat, is hij veel op de kazerne te vinden. Na
een presentatie van Bart-Jan over de vrijwillige brandweer voor zijn
studiegenoten en docenten, hebben zij meer begrip als hij afwezig
is vanwege een inzet of een training.
Bart-Jan: “Het mooie van het werk van een
brandweervrijwilliger, is dat je klaar staat voor
mens en dier wanneer deze in nood is. Het
werk is uitdagend en elke keer weer anders.”
De oefenavonden bezoekt Bart-Jan trouw.
“Geoefendheid is belangrijk om je brandweertaken goed uit te kunnen voeren. De oefenavonden verlopen altijd goed dankzij het
werk van de oefenleiders en de instructeurs.”

Bart-Jan ervoer de ronde tafelsessie positief.
“Mijn punten zijn ook meegenomen in de terugkoppeling.
Mijn motto is als volgt. Ben ik beschikbaar,
dan kom ik op zodra de pieper gaat. Voor mij
is dat misschien gemakkelijk om te zeggen,
omdat ik vaak op het eerste voertuig zit. Ik
kan me voorstellen dat het anders is voor collega’s die vaak te laat zijn.”

Wil je meer weten over het werk van de afdeling ‘Veilig Leven’?
Kijk dan op Rijnmondveilig.nl of neem contact op met Peter
Schuurmans: veiligleven@vr-rr.nl. Wil je de veiligheid in je eigen
huis checken, download dan de Veilig Leven app Woningcheck!
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Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond verkozen
tot ‘Beste overheidsorganisatie van 2016’
Tijdens een spannende finale op maandagavond
14 november in de Ridderzaal in Den Haag is de VRR
gekozen tot ‘Beste overheidsorganisatie van 2016’.
De overige twee finalisten waren DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) en de gemeente Leeuwarden. Jolanda Trijselaar, directeur Brandweer is enorm blij en trots:
‘Het is een prachtige erkenning voor alle medewerkers van de VRR. Met alle collega’s staan we 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar klaar om
hulp te verlenen aan de inwoners van onze complexe regio. De verkiezing is extra
feestelijk omdat we dit jaar ook ons 10-jarig bestaan als Veiligheidsregio vieren.
Dat de VRR is gekozen tot ’beste overheidsorganisatie van het jaar’ is de kroon op
het mooie en dankbare werk dat we samen doen. Collega’s bedankt, RotterdamRijnmond kan op jullie bouwen en vertrouwen!’
De jury over de VRR
De jury (onder leiding van VNG-voorzitter Jan van Zanen) zegt over de VRR: ‘De
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weet een opgave met een grote complexiteit goed uit te voeren en weet daarbij te anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is vooruitstrevend als crisisorganisatie voor veiligheidsvraagstukken en kan bogen op goede prestaties en een
groot lerend vermogen.'

WIST JE DAT…

WIST JE DAT…

… de vrijwilligers van de posten Sommelsdijk en Middelharnis zijn samengevoegd en sinds 7 november in het pand
aan de Olympiaweg zijn gehuisvest? Dankzij de actieve
betrokkenheid van de vrijwilligers en hun inzet konden
veel extra voorzieningen worden aangebracht. De officiële
opening is 20 januari 2017.

… vrijwel alle blusploegen met een tweeploegensysteem
werken, zodat iedereen bij toerbeurt de kans krijgt op de
1e uitruk. De vrijwilligers monitoren zelf de beschikbaarheid
van voldoende mensen en zorgen ervoor dat de tankautospuit
dag en nacht kan uitrukken bij een hulpvraag.
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