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Operatie VLAM 
 
Tijdens de bestuurlijke eendaagse in 2019 heeft de brandweer met het algemeen bestuur 
gesproken over het starten van een project om werving en behoud van vrijwilligers te gaan 
versterken. Centrale vraag hierin is: Hoe VRGZ samen met de gemeenten kan inspelen op 
factoren en overwegingen om vrijwilliger te worden en te blijven? 
 
De brandweer heeft in 2020 het project gestart en uitgewerkt onder de naam ‘Operatie VLAM’. Er 
is gekozen voor het woord ‘operatie’ om aan te geven dat dit project vol actie en daadkracht zit. 
Dit sluit aan bij de noodzaak om vrijwilligers te vinden, te binden en te boeien. ‘VLAM’ staat voor: 
- Vrijwilligheid 
- van Levensbelang 
- van ons Allemaal 
- voor nu&(over)Morgen. 
 
Het project is gericht op het vinden, binden en boeien, nu en in de toekomst, van vrijwilligers van 
alle posten in de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Doel is om te komen tot een 
toekomstbestendige inrichting van vrijwilligheid, waarin in ieder geval continuïteit en flexibiliteit 
belangrijke kernwaarden zijn. 
  
De brandweer sluit daarbij aan op de kaders en uitgangspunten, die het Veiligheidsberaad heeft 
meegegeven voor het programma Vrijwilligheid van Brandweer Nederland. Daarbij is onderscheid 
gemaakt tussen een korte en een (middel)lange termijn. Uitgangspunt bij dit geheel is het behoud 
van vrijwilligheid bij de Nederlandse brandweerkorpsen, vanuit het belang van de 
maatschappelijke verankering van de brandweerzorg. 
 
Proces 

• De projectgroep heeft in de afgelopen maanden veel data en inhoudelijke informatie rondom 
dit onderwerp verzameld om een stevige theoretische basis te leggen voor de volgende 
stappen in de uitvoering. Die basis houdt in: een rapportage met een overzicht van feiten 
over (repressieve) vrijwilligheid bij de brandweer Gelderland-Zuid, met een korte blik op het 
landelijk beeld en specificering van alle activiteiten die plaatsvinden rondom het vinden, 
binden en boeien van vrijwilligers. Het landelijk beeld geeft zicht op de landelijke 
ontwikkelingen rondom vrijwilligheid en de landelijk te volgen projecten die betrekking hebben 



op de toekomstige vrijwilligheid. Met het regionaal beeld wordt ingezoomd op de 
brandweerregio Gelderland-Zuid, de daarbij behorende kenmerken en (statistische) 
gegevens over de opbouw van het vrijwilligersbestand in de regio. Ten slotte wordt nog 
verder ingezoomd en wordt informatie opgenomen die betrekking heeft op het 
vrijwilligersbeeld binnen de regio Gelderland-Zuid. Dit leidt tot drie foto’s, waarbij steeds 
verder is ingezoomd. 

• In juni en juli wordt dit beeld nog aangevuld door gesprekken met belanghebbenden om het 
probleem nader te definiëren. 

• De rapportage is in de loop van de zomer gereed. Die vormt een stevig fundament om 
concrete activiteiten te gaan uitwerken. 

 
Relatie tot Taakdifferentiatie 
In de toekomstbestendigheid van het vrijwilligerssysteem, speelt het traject van taakdifferentiatie 
een belangrijke rol: het onderzoek om, met behoud van vrijwilligheid, de brandweervrijwilligers 
nadrukkelijk en fundamenteel te onderscheiden van de beroepskrachten, zodat wordt voldaan 
aan de normen uit Europese regelgeving en jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. 
Door Covid-19 is dit traject landelijk opgeschort. Wanneer de impact van dit traject voor 
Gelderland-Zuid duidelijk wordt, zal ook geanalyseerd worden wat dit betekent voor de 
uitkomsten van operatie VLAM. De mogelijke gevolgen kunnen immers ook van invloed zijn op de 
motivatie van (potentiele) vrijwilligers en daardoor het vinden, binden en boeien van vrijwilligers.  
 
Voorstel: 
- Kennis nemen van het proces van operatie VLAM.  
- Kennis nemen van het voornemen om het theoretisch kader en de doorkijk naar de 

vervolgstappen in de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september aanstaande 
te presenteren. 

 
 


