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INLEIDING

Een toekomstbestendige veiligheidsregio is één van de vijf accenten die zijn 

opgenomen in het Regionaal Beleidsplan 2020-2023 van Veiligheidsregio 

Gelderland-Zuid. Een toekomstige brandweerzorg in Gelderland-Zuid 

bestaat niet zonder betrokken en gepassioneerde vrijwilligers. De 

vrijwilligers zijn voor de brandweerorganisatie van levensbelang. Daarom 

zet Brandweer Gelderland-Zuid fors in op het vinden, binden en boeien van 

vrijwilligers. Nu en in de toekomst.



1. ACHTERGROND OPERATIE VLAM

Begin 2020 is de Brandweer Gelderland-Zuid onder de vlag van Operatie VLAM1 

gestart met een gestructureerde en onderbouwde verkenning om te komen tot een 

toekomstbestendige visie op vrijwilligheid. In de afgelopen jaren zijn er namelijk 

veel ontwikkelingen geweest rondom vrijwilligheid bij de brandweer. Dit zowel op 

landelijk, regionaal als lokaal niveau:

• Vrijwilligheid komt landelijk steeds verder onder druk te staan en daarnaast 

speelt een forse krapte op de arbeidsmarkt. Mensen binden zich steeds minder 

makkelijk voor een langere tijd aan een organisatie. Dit vraagstuk is binnen 

Brandweer Nederland al langere tijd één van de voornaamste agendapunten. 

Operatie VLAM sluit daarmee aan op de landelijke agenda brandweerzorg en 

het programma vrijwilligheid.

• De concrete (juridische) ontwikkeling met betrekking tot Wnra2  en 

taakdifferentiaie vraagt om een herbezinning op vrijwilligheid en de rol van 

lokale posten. 

• Regionaal is sprake van een operationele uitdaging, maar zeker ook een 

personele uitdaging met betrekking tot het vinden, binden en boeien van 

vrijwilligers. 

Aan de vrijwilligers van Brandweer Gelderland-Zuid is gevraagd wat de drijfveren 

zijn om als brandweervrijwilliger werkzaam te zijn bij een veiligheidsregio. Daaruit 

is naar voren gekomen dat het overgrote deel van de vrijwilligers primair bij de 

brandweer werkt om de medeburger in de lokale gemeenschap te helpen. De 

brandweer moet daarom goed in verbinding staan met de samenleving om de juiste 

hulp op de juiste tijd

1 ‘VLAM’ is de afkorting van: Vrijwilligheid is van Levensbelang voor ons Allemaal voor  
 nu & (over)Morgen
2 Wnra is de afkorting van Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
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en de juiste plaats in te zetten. De brandweer als ‘verbinder’ is dan ook de regionale 

ambitie voor de komende jaren, die ook één van de speerpunten voor Operatie 

VLAM vormde. 

1.1 Deelprojecten Operatie VLAM

Om de betrokkenheid van vrijwilligers te borgen en meer inzicht te krijgen in wat 

vrijwillgers bindt en boeit, zijn er vanuit Operatie VLAM deelprojecten uitgevoerd. 

Dit zijn: 

1) landelijke ontwikkelingen

2) de rol en de functie van de lokale posten

3) de verbinding tussen de regio en de posten

4) het personeelsbestand 

5) de verbinding met de hoofdwerkgevers

1.2 Samenhang met landelijke ontwikkelingen

Op 21 juni 2021 hebben het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie 

en Veiligheid (JenV) decharge verleend aan de ‘Denktank taakdifferentiatie 

brandweer’ en een nieuwe ‘Stuurgroep toekomstbestendig brandweerstelsel’ 

ingericht. Deze stuurgroep heeft twee opdrachten:

Opdracht 1: Taakdifferentiatie

De opdracht gaat over de implementatie van de eerste bouwsteen uit de 

denkrichting taadifferentiatie. Deze houdt in dat de vrijwilliger werkt op basis van 

vrijwilligheid en niet kan worden verplicht om taken uit te voeren en beschikbaar 

te zijn op een bepaald moment. Het Veiligheidsberaad stelt hierbij als voorwaarde 

dat de minister van JenV alle incidentele en structurele kosten van de implementatie 

hiervan op zich neemt.
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Opdracht 2: Toekomstig brandweerstelsel

Met de tweede, aanvullende opdracht gaat de Stuurgroep onderzoeken wat 

andere wenselijke thema’s zijn om toe te werken naar een toekomstbestendig 

brandweerstelsel. Daarbij worden relevante brandweerontwikkelingen, zoals 

slagkracht en paraatheid betrokken. Het Veiligheidsberaad en de minister van JenV 

bespreken de uitgewerkte onderzoeksopdracht in hun gezamenlijke vergadering in 

het voorjaar van 2022.

In oktober 2021 is het advies ‘De juridische kaders voor maximaal behoud van 

brandweervrijwilligheid in Nederland’  opgeleverd aan de Minister van J&V. Dit 

rapport van de drie hoogleraren geeft aan dat behoud van vrijwilligheid bij de 

brandweer in Nederland in de kern mogelijk is binnen de huidige Europese wet- en 

regelgeving. In de tweede fase van deze adviesopdracht wordt in samenspraak met 

het veld gekeken naar de wijze waarop de juridische ruimte voor het behoud en de 

stimulering van brandweervrijwilligers optimaal kan worden vormgegeven en benut. 

Vanuit dit onderzoek formuleren de juristen in de tweede fase de spelregels voor 

het behoud van vrijwilligheid bij de brandweer, net als mogelijke obstakels, risico’s 

en oplossingen daarvoor.

Ontwikkelingen op dit vlak kunnen gevolgen hebben voor de vrijwilligers binnen de 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, maar dit zal met de kennis van nu beperkt zijn. 

We voorzien vooralsnog geen grote impact van beide opdrachten voor de inhoud 

van dit kaderdocument. Uiteraard volgen we de nadere uitwerking en uitkomsten 

vanuit deze opdrachten nauwlettend en zullen we dit document waar nodig 

herzien en/of aanvullen
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1.3 Leeswijzer

Naast de losse producten die vanuit de deelprojecten tot stand zijn gekomen, 

heeft het kernteam van Operatie VLAM de uitkomsten gebundeld om zodoende te 

komen tot een integraal kaderdocument, waarin brandweervrijwilligheid voor de 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is uitgewerkt. 

Het eerstvolgende hoofdstuk beschrijft de visie op brandweervrijwilligheid binnen 

de regio Gelderland-Zuid. De daaropvolgende hoofdstukken beschrijven ieder 

een apart thema. Bij elk thema is de kern weergegeven: waar gaat het over in dit 

thema? Vervolgens zijn waar relevant – de kaders én regelruimte met betrekking 

tot dit thema uitgewerkt.

Mede op basis van landelijke ontwikkelingen (zie 1.2) en nog uit te werken 

adviezen die vanuit de deelprojecten bij de beheersorganisatie zijn belegd, zal deze 

uitwerking zich blijven aanpassen aan de omstandigheden.
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2. VISIE OP BRANDWEERVRIJWILLIGHEID

2.1 Introductie

Zeg je brandweer, dan zeg je vrijwilligheid. Landelijk bestaat de repressieve 

brandweer voor 80% uit vrijwilligers, binnen de regio Gelderland-Zuid ligt dat 

percentage zelfs nog iets hoger (85% in 2020). Brandweer Gelderland-Zuid is 

onderdeel van de gelijknamige veiligheidsregio en bedient 14 gemeenten vanuit 36 

lokale posten met ca. 720 vrijwillige korpsleden. Liefst 34 posten draaien volledig op 

vrijwilligers. De tankautospuiten in Gelderland-Zuid worden gezamenlijk gemiddeld 

3.800 keer per jaar gealarmeerd. Dat dit dus grotendeels door vrijwilligers gebeurt, 

maak ons trots. Dit maakt ons tot wie we zijn als regio.

In tijden waarin de eisen voor onder meer beschikbaarheid, bekwaamheid en 

uitrukken steeds hoger worden en de rechtspositie onder druk staat, wil Brandweer 

Gelderland-Zuid recht doen aan de inzet die door onze honderden vrijwilligers 

wordt geleverd. We geloven erin dat de brandweer niet zonder enthousiaste, 

betrokken en vakbekwame vrijwilligers kan én wil. Nu niet en in de toekomst niet. 

Vanuit die overtuiging en de behoefte om vrijwilligers binnen Gelderland-Zuid 

te vinden, binden en boeien is in 2020 gestart met Operatie VLAM. Deze titel 

geeft weer welke waarde we onze vrijwilligers toekennen: Vrijwilligheid is van 

Levensbelang voor ons Allemaal, vandaag en (over)Morgen.
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2.2 Pijlers voor brandweervrijwilligheid

Vanuit Operatie VLAM is onze visie op vrijwilligheid voor de toekomst geformuleerd 

aan de hand van een drietal pijlers:

 

1. Regionaal verbonden, lokaal betrokken

Eén ding is klip en klaar: we zijn samen, met alle 36 posten, één brandweerregio. 

Daarin kunnen we heel veel bereiken door samen te werken, van elkaar te leren 

krachten en talenten te benutten en elkaar te versterken. Dit is de achterliggende 

jaren wel gebleken. Tegelijkertijd is de realiteit dat de lokale posten sterk lokaal 

verankerd en betrokken moeten en willen zijn. Vrijwilligers van een post vervullen 

een maatschappelijke rol, dragen bij aan de lokale veiligheid en maken onderdeel 

uit van de lokale gemeenschap. Deze twee zaken moeten goed in evenwicht zijn: 

verbinding binnen de regio is belangrijk, lokaal betrokken zijn is dat evengoed! 

2. Eenheid waar nodig, maatwerk waar mogelijk

Als regio is het noodzakelijk om heldere kaders te hebben en op veel terreinen 

(zoals beleid en regelingen, opleidingen en beloning) uniforme afspraken te 

hanteren. Hierbij zijn we deels gebonden aan wet- en regelgeving. Tegelijkertijd 

erkennen we de lokale verschillen op allerlei vlakken. Geen enkele post is geheel 

hetzelfde, en dus willen we daar waar het kan ruimte bieden voor maatwerk en 

lokale eigenheid. We gaan daarbij uit van het principe ‘ja, mits’. Anders gezegd: 

veel is lokaal mogelijk, mits het binnen de regionale kaders valt. Hiermee ontstaat 

de gewenste lokale regelruimte. Omdat we dit toepassen vanuit de verbondenheid 

in de regio, kunnen we lokaal zijn wie we willen zijn! De formulering van deze pijler 

geeft hierbij ook de volgorde aan: we zoeken altijd eerst naar eenheid.

2. Eenheid waar nodig, 
maatwerk waar mogelijk

3. Samen binden en boeien, 
vanuit wederzijds begrip

1. Regionaal verbonden, 
lokaal betrokken
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3. Samen binden en boeien, vanuit wederzijds begrip

Vrijwilligers geven hun tijd en inzet ten behoeve van de brandweer vanuit een rood 

hart. Dat is wat we met elkaar delen: de passie voor het vak! Begrip voor elkaars 

belevingswereld, koud en warm1 , is essentieel en verdient permanent aandacht. 

We geloven erin dat binden en boeien van vrijwilligers ontstaat vanuit oprechte 

aandacht, ruimte en waardering. Daarom zetten we in op een betere balans tussen 

inzet en investering vanuit de vrijwilliger enerzijds en het aansluiten bij wensen en 

behoeften van vrijwilligers anderzijds. Zo faciliteren we onze vrijwilliger(s) onder 

meer om tot groei en ontplooiing te komen, uitgedaagd te worden en hechte 

kameraadschap op te bouwen binnen het korps. Dit vraagt een dienstverlenende 

houding van de organisatie en haar medewerkers en een goede onderlinge 

verbinding en begrip vanuit de vrijwilliger voor de taak die de veiligheidsregio heeft 

binnen de maatschappij en de regels die daarbij horen.

1 Onder koude organisatie verstaan we alle niet-repressieve werkzaamheden binnen 
de brandweer, die direct of indirect bijdragen aan het beheersen en organiseren van de 
repressieve dienst. Bij de warme organisatie gaat het over de repressieve organisatie die 
daadwerkelijk inzet pleegt bij incidenten, zoals het bestrijden van brand en het verlenen 
van hulp bij ongevallen en logistieke processen hiervoor.
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3. BORGING BRANDWEERTAKEN CENTRAAL

Het brandweerpersoneel in Gelderland-Zuid bestaat voor het overgrote deel 

uit vrijwilligers. De vrijwilligers zijn onmisbaar voor een adequate repressieve 

brandweerzorg en de toekomstbestendigheid van de vrijwilliger zal daarmee 

een speerpunt blijven binnen de bedrijfsvoering van de veiligheidsregio. In dit 

hoofdstuk is beschreven wie welke verantwoordelijkheid heeft in relatie tot 

het borgen van de paraatheid en welke ruimte er is om dit op lokaal niveau te 

kunnen optimaliseren.
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3.1 Kern

Het uitgangspunt van Brandweer Gelderland-Zuid is dat onze posten 24 uur per 

dag, zeven dagen per week operationeel zijn. Dit is immers onze wettelijke taak 

en het primaire bestaansrecht van een groep brandweervrijwilligers, namelijk het 

beperken en bestrijden van brand en het beperken en bestrijden van gevaar voor 

mensen en dieren bij andere ongevallen. 

Het brandweerzorgplan gaat uit van de theoretische benadering waarbij er sprake 

is van 100% paraatheid. In de praktijk wordt dit bij de meeste vrijwillige posten 

niet altijd gehaald. Dit kan bijvoorbeeld zijn vanwege activiteiten vanuit een 

personeelsvereniging, vaardigheidstoetsen en/of bezettingsproblemen. Het is dan 

ook niet reëel om voor een ‘vrijwilligersorganisatie’ 100% paraatheid te eisen. Wél 

mag 24/7 paraatheid worden verwacht van het geheel aan 36 posten binnen het 

grondgebied van de regio Gelderland-Zuid. De brandweer Gelderland-Zuid streeft 

dan ook met alle 36 posten, waaronder de 34 vrijwillige posten, naar optimalisatie 

van de paraatheid en benoemt dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 

de vrijwilligers, groepschefs en de teamleiders van de posten en dit in samenwerking 

met de veiligheidsregio (waaronder ook het beheersmatig personeel dat repressief 

inzetbaar is) en de hoofdwerkgevers van de vrijwilligers.
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3.2 Kaders

De regels voor borging van de brandweertaken zijn als volgt.

• De vrijwilliger is mede verantwoordelijk voor zijn of haar repressieve 

inzetbaarheid: het vakbekwaam zijn en blijven, inclusief het op orde hebben 

en houden van zijn of haar fysieke gesteldheid. De beschikbaarheid van de 

vrijwilliger houdt hij/zij bij in een gezamenlijke agenda, zodat  de groepschef 

tijdig kan anticiperen bij een dreigende onderbezetting. Daarnaast zal de 

vrijwilliger bij een alarmering via de pager terugmelden om kenbaar te maken

• of hij/zij opkomt voor de betreffende uitruk. Tot slot houden de vrijwilligers 

zich aan de gemaakte afspraken en procedures. Dit geldt zowel voor op de 

kazerne als tijdens de uitruk. Wij streven een cultuur na waarbij het normaal is 

dat wij elkaar hier op aan kunnen spreken.
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• De groepschef is verantwoordelijk voor het monitoren van de paraatheid 

op basis van de gezamenlijke agenda en het anticiperen op een dreigende 

onderbezetting. Wanneer de groepschef een dreigende onderbezetting tijdens 

kantoortijden niet op kan oplossen, dan dient hij/zij hiervoor een hulpvraag te 

stellen aan het Team Ondersteuning Posten en Organisatie (TOPO). Er wordt 

dan bekeken of dagdienstpersoneel gebruik kan maken van de beschikbare 

flexwerkplekken op de betreffende post om zodoende de paraatheid te 

kunnen borgen. Indien het niet lukt, dan zal de groepschef of een bevelvoerder 

de eenheid tijdelijk buiten dienst moeten melden via de meldkamer. Om de 

opkomst te kunnen waarborgen, volgt dan een check of omliggende posten 

wel beschikbaar zijn.

• De groepschef monitort daarnaast via het dashboard de repressieve 

bijdrage van de vrijwilligers. Het monitoren van de vakbekwaamheid van de 

vrijwilligers gebeurt in samenspraak met het kader (bevelvoerders) van de 

post, ondersteund door de Teamleider Post en het thema Vakbekwaamheid. 

Datzelfde geldt voor de betrokkenheid en belastbaarheid van de vrijwilligers. 

Dit ook om de synergie/dynamiek in de groep te bewaken. Tot slot is de 

groepschef verantwoordelijk voor de personele zorg voor de vrijwilligers, met 

aandacht voor zaken als houding en gedrag, groepsdynamiek binnen het korps 

én zorg voor medewerkers bij bijvoorbeeld traumatische ervaringen.

• De Teamleider Post is verantwoordelijk voor het monitoren van de operationele 

prestaties van de post, door bijvoorbeeld gebruik te maken van het dashboard. 

Daarnaast is de teamleider verantwoordelijk voor het monitoren van de 

randvoorwaarden waarbinnen de paraatheid van de ploeg(en) geborgd kan 

worden. De Teamleider Post is tot slot verantwoordelijk voor de vertaling van 

het vastgestelde beleid naar het operationele niveau van de post. Hij/zij geeft 

leiding aan, ondersteunt, coacht en begeleidt groepschefs in de uitvoering van 

hun taken en doet dit met ondersteuning vanuit de thema’s en afdelingen.
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• Het Brandweer managementteam (BMT) is verantwoordelijk voor het bieden 

van de juiste voorzieningen. Enerzijds in hetgeen wat tastbaar is, oftewel de 

materiële zin (o.a. de persoonlijke beschermingsmiddelen, de voertuigen en 

de kazerne) en anderzijds de randzaken, oftewel ondersteunende processen 

(PreCom, TS Flex, TOPO, beschikbare flexwerkplekken, Kader Groen Licht, 

enzovoorts). Hierover vindt actieve afstemming plaats met de bestuurders 

van de veiligheidsregio. Daarbij horen duidelijke randvoorwaarden en een 

uitgebreide toolbox van (technische) mogelijkheden en werkafspraken, zodat 

de posten op lokaal niveau ook in de gelegenheid worden gesteld om de 

optimale paraatheid na te kunnen streven. 

16



• Om de paraatheid van de posten te borgen is het van belang dat de 

hoofdwerkgevers van de vrijwilligers meewerken om de paraatheid in stand 

te houden. Dit speelt met name tijdens kantoortijden, omdat dit de periode 

is dat het borgen van de paraatheid voor de posten een uitdaging kan zijn. 

Vrijwilligers zouden dan door hun werkgever gefaciliteerd moeten kunnen 

worden om de werkplek te verlaten als de pager gaat, of om indien mogelijk 

de werkzaamheden van de hoofdwerkgever uit te voeren op de kazerne.

3.3 Regelruimte

Binnen de kaders uit paragraaf 3.2 is er ruimte om als post zaken te regelen. Deze 

regelruimte is hieronder toegelicht.

• Met betrekking tot de poststerkte worden er geen standaard kengetallen 

gehanteerd voor de benodigde bezetting op een post (zoals bijvoorbeeld 

300%), maar kan er gesproken worden over bandbreedtes. De bezetting van 

een post kan op basis van de omvang van het verzorgingsgebied en de uit 

te voeren taken per post verschillend zijn. Dit vertaalt zich namelijk naar een 

uitrukfrequentie en deze moet in verhouding staan met het aantal beschikbare 

vrijwilligers, zodat de uitrukken voldoende verdeeld kunnen worden zonder 

dat de belastbaarheid voor de vrijwilliger te hoog wordt. Er wordt hierbij 

onderscheid gemaakt tussen repressieve en niet-repressieve vrijwilligers1, 

waarbij de niet repressieve-vrijwilliger geen onderdeel uitmaakt van de 

poststerkte. Mede vanwege de uitrukfrequentie en de behapbaarheid voor de 

vrijwilligers, is het daarnaast ook mogelijk om vanuit het vrije instroommodel 

(standaard bedrijfsvoeringsmodel) op diverse manieren te alarmeren. Waar 

voor de ene post totaalalarm goed functioneert, kan voor een andere post een 

ploegensysteem of een combinatie van beide het beste werken (omdat dit per 

eenheid/taak en/of per periode ingericht kan worden). Het PreCom-

1 De taken van een niet-repressief vrijwilliger kunnen o.a. zijn: groepschef of   
 voorlichter namens het thema Brandveilig Leven.
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 alarmeringssysteem, waarmee de VRGZ momenteel werkt, biedt 

 daarvoor meer dan voldoende mogelijkheden. Bij veranderingen in het   

 verzorgingsgebied qua risico’s is er de flexibiliteit om hier op aan te passen.

• Er wordt gesproken over in voldoende mate vakbekwaam zijn en in 

voldoende mate beschikbaar zijn voor de uitruk. Het is niet haalbaar om 

hier harde grenzen aan te stellen. Niet alleen omdat de regio te maken 

heeft met vrijwilligers, maar ook omdat er altijd (tijdelijke) uitzonderingen 

zijn waarvoor maatwerk nodig is. Daarom kunnen er wel streefpercentages 

worden genoemd, welke ondersteunend kunnen zijn voor de groepschefs en 

teamleiders posten ten behoeve van de lokale aansturing. Voor vakbekwaam 

blijven is het streefpercentage minimaal 70% aanwezigheid bij reguliere 

oefenavonden. Met betrekking tot incidentbestrijding is het streven dat een 

vrijwilliger voor de uitrukken een opkomstpercentage van minimaal 30% haalt 

en daarnaast indicatief voor minimaal 50% van de tijd beschikbaarheid is voor 

de uitruk. Collega’s die bijvoorbeeld alleen overdag mee uitrukken, zullen deze 

percentages vaak niet halen, vandaar ook dat het streefpercentages zijn en 

er daarmee ruimte is voor maatwerk. Het gaat daarbij om een goede dialoog 

tussen de vrijwilliger en de groepschef wat we van elkaar mogen verwachten. 
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• Met betrekking tot het beschikbaar stellen van personeel vanuit de 

hoofdwerkgever kan het in sommige gevallen van meerwaarde zijn dat een 

vrijwilliger, eventueel samen met zijn of haar groepschef en/of Teamleider 

Post, in gesprek gaat met de hoofdwerkgever om te kijken op welke wijze 

de vrijwilliger enerzijds zijn/haar werkzaamheden kan blijven uitvoeren en 

anderzijds meer beschikbaar kan zijn voor de uitruk. Daarbij kan inzicht in 

elkaars bedrijfsvoering zorgen voor begrip en een betere samenwerking.

• Kader Groen Licht1  bevat de voorwaarden waaraan voldaan moet worden 

om als post buiten dienst te kunnen gaan. Het uitgangspunt is dat elke post er 

naar streeft om zo veel als mogelijk de diverse eenheden in dienst te houden. 

Vanwege het type vrijwilligersorganisatie dat we zijn, bevat ‘Groen Licht’ 

kaders om te bepalen wat mogelijk is en onder welke voorwaarden een post 

buiten dienst kan, met daarbij het inzicht hoe dan toch de paraatheid vanuit 

regionaal oogpunt geborgd kan worden.

• Met betrekking tot het ondersteunen in het borgen van de (optimale) 

paraatheid op lokaal niveau wordt er een toolbox aangeboden waar een 

groepschef gebruik van kan maken. De focus ligt hierbij op de aanvullende 

functionaliteiten die het huidige alarmeringssysteem te bieden heeft:

1 Kijk voor meer informatie over Kader ‘Groen Licht’ op VRGZ-Net voor vrijwilligers
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Alarmeren in groepen: het is mogelijk om voor alle eenheden en/of functies 

te alarmeren in groepen. Op deze wijze kan er op lokaal niveau goed worden 

ingespeeld op de individuele belasting c.q. uitrukfrequentie.

Bezettingsvoorstel: het systeem genereert voor alle functies van de gealarmeerde 

eenheid een indeling op basis van een puntentelling. Op deze manier kunnen 

de uitrukken meer gelijkmatig worden verdeeld over de vrijwilligers van de post. 

Daarbij zijn er ‘spelregels’ voor het spanningsveld dat bestaat tussen altijd de snelste 

hulp willen leveren versus iedereen de kans geven om ingezet te worden. 

Onderbezettingsmelding: het systeem biedt de mogelijkheid om enerzijds acuut, 

anderzijds van te voren een melding te geven van een (dreigende) onderbezetting, 

zodat er (tijdig) maatregelen kunnen worden genomen.

Rapportages: Er kunnen rapportages worden gegenereerd die aangeven wat de 

bezettingsgraad en opkomst is geweest in een bepaalde periode. Dit zowel per 

individu als voor de diverse functies en/of eenheden. De beschikbaarheid kan ook 

worden afgezet tegen de daadwerkelijke opkomst in een bepaalde periode. Het 

kan de groepschefs en teamleidersposten ondersteunen om beter te kunnen sturen 

op de individuele beschikbaarheid en daarmee de lokale paraatheid.

In relatie tot de regionale brandweerzorg houdt de veiligheidsregio rekening met 

de motivatie van de posten. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn als het gaat 

om het beleggen van een aanvullende taak waar geen wettelijke opkomsttijd aan 

verbonden is. Hierbij kan de organisatie besluiten om deze taak niet te beleggen bij 

de post die de snelste opkomsttijd kan realiseren.
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4. POSITIONERING GROEPSCHEF

Brandweer Gelderland-Zuid bestaat uit 36 brandweerposten. Op 34 van de 36 

brandweerposten zijn groepschefs aangesteld die zich, onder verantwoordelijkheid 

van een teamleider, bezig houden met het paraat houden van de post op personeel 

en materieel gebied. 

4.1 Kern

Groepschefs worden hiërarchisch en functioneel aangestuurd door teamleiders. 

Op zijn/haar beurt is een groepschef continu in verbinding met de vrijwilligers van 

de post, teamleider, zijn/haar collega-groepschefs en uiteraard met de VRGZ als 

organisatie. De VRGZ faciliteert de groepschefs in de uitoefening van hun rol. 

De hoofdtaken van de groepschefs zijn:

• borging personele paraatheid (zie het vorige hoofdstuk)

• leidinggeven aan de postleden 

• sturen op vakbekwaam worden en blijven 

• sturen op facilitair/materieel

• faciliteren van een gezond en prettig werkklimaat

VRGZ heeft ervoor gekozen de functie van groepschef ook in te vullen op basis van 

een vrijwillige aanstelling. Hierdoor kennen we binnen VRGZ nu twee verschillende 

wijzen waarop medewerkers als groepschef aangesteld kunnen zijn:

• de medewerker met enkel een vrijwillige aanstelling; 

• de medewerker met zowel een ambtelijke als een vrijwillige aanstelling.
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5. Verbinding

Verbinding is de kern van goede communicatie. Dat geldt ook voor de verbinding 

tussen de vrijwilligers op de vrijwillige brandweerposten en de collega’s van de 

veiligheidsregio. Communiceren met vrijwilligers gaat niet alleen via formele lijnen. 

Alle contacten die beroepsbrandweercollega’s en de sectoren Bedrijfsvoering en 

Crisisbeheersing hebben met vrijwilligers, zijn onderdeel van de communicatie en 

verbinding met vrijwilligers, vanuit een gezamenlijk doel: goede brandweerzorg 

leveren en bijdragen aan een veilige regio.

5.1 Kern

In hun dagelijks werk zijn de beroepscollega’s van de brandweer en de sectoren 

Bedrijfsvoering en Crisisbeheersing voor een deel van hun taken ondersteunend 

aan vrijwilligers. Zij zorgen er zo voor dat vrijwilligers hun werk goed kunnen 

uitvoeren en daarmee bijdragen aan een veiligere regio. Daarnaast zorgt goede 

ondersteuning ook voor een betere verbinding met de regio. Daarbij moeten 

we als hele regio aansluiten bij de belevingswereld van vrijwilligers, terwijl 

tegelijkertijd begrip verwacht wordt voor keuzes vanuit de veiligheidsregio. Dit 

heeft bijvoorbeeld impact op de bereikbaarheid van onze organisatie buiten de 

kantooruren om.
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Zo divers als onze regio is, zo divers zijn ook de behoeften en wensen van de 

verschillende posten in onze veiligheidsregio. Belangrijk is dat we deze behoefte niet 

invullen voor ‘de vrijwilligers’, maar checken wat de behoefte op elke post is. De ene 

post vindt wellicht een nieuwsbrief of mail van de groepschef met informatie over 

een project voldoende, waar de andere post het prettig vindt om een presentatie 

tijdens een oefenavond op de post te krijgen. We zoeken daarom niet naar één 

oplossing, maar geven ruimte aan verscheidenheid van behoeften. Ook checken 

we tussentijds en achteraf of we als veiligheidsregio nog steeds voldoen aan deze 

behoefte. Zo blijft de organisatie leren hoe we het beste de verbinding aan kunnen 

gaan met de posten en hoe we vrijwilligers kunnen betrekken in ons werk.

5.2 Kaders 

De regels voor verbinding met de posten en vrijwilligers zijn als volgt.

• De veiligheidsregio heeft oog voor de verschillen tussen brandweerposten en 

zoekt naar de mogelijke ruimte om tegemoet te komen aan die verschillen; 

realistisch en binnen de geldende taakstellingen.

• De veiligheidsregio haalt in een vroeg stadium de behoefte op hoe vrijwilligers 

betrokken willen worden bij een project. De behoefte wordt dus uitgevraagd 

en niet door de regio zelf ingevuld. Achteraf wordt gecheckt of de vrijwilligers 

in hun ogen voldoende zijn betrokken.

• Als de veiligheidsregio input aan de vrijwilligers vraagt, luistert ze oprecht, 

zonder waardeoordeel en koppelt ze altijd terug wat ermee gedaan is. De 

vrijwilliger moet kunnen begrijpen waarom keuzes gemaakt worden.

• De veiligheidsregio is ondersteunend aan de vrijwilligers. De uitvoering van 

dagelijkse werkzaamheden sluit daarom aan bij de belevingswereld van 

vrijwilligers.
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• De veiligheidsregio communiceert met en informeert de vrijwilligers op een 

manier die aansluit bij hun behoefte.

• Alle vragen en voorstellen die door vrijwilligers worden gesteld, worden ook 

beantwoord. De veiligheidsregio handelt klantvriendelijk en vanuit één loket 

gedachte. 

• De organisatie (BMT, Teamleiders Post en TOPO) blijft goed in verbinding met 

de lokale posten.

Aanspraak & communicatie 

Afhankelijk van de behoefte van vrijwilligers en de impact van een project of besluit 

zijn er verschillende manieren om vrijwilligers te betrekken. Als groepschefs of de 

veiligheidsregio inschatten dat de impact hoog is, is bijvoorbeeld het langsgaan op 

alle posten een goed voorstel. Bij een project of besluit dat minder impact heeft, 

kan de veiligheidsregio voorstellen om bijvoorbeeld een klankbord groep in te 

stellen of een afvaardiging van de vrijwilligers (denk aan de vrijwilligersraad) te 

bevragen. Ook minimale, of geen communicatie, of communicatie achteraf over een 

project of besluit zijn uiteraard een optie. Vrijwilligers willen informatie ontvangen 

die past bij hun behoefte zonder overspoeld te worden. 
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6. ZICHTBAARHEID IN DE GEMEENSCHAP

Lokaal worden op de brandweerposten in onze veiligheidsregio diverse activiteiten 

georganiseerd die niet tot de primaire brandweertaken behoren, maar wel 

bijdragen aan de binding binnen het korps of de binding binnen de lokale 

gemeenschap. Hierbij kan gedacht worden aan: 

• het opspuiten van een ijsbaan;   

• het organiseren van een open huis;

• het meerijden / meelopen met carnavalsoptocht;

• een rol hebben bij de intocht van Sinterklaas;

• deelname aan een lokaal georganiseerd sporttoernooi;

• inzet van oldtimers bij evenementen;

• etc.  

Veelal is deelname aan deze activiteiten historisch zo gegroeid. Bij dergelijke 

activiteiten presenteert de brandweer zich naar de ‘buitenwereld’. Voorwaarde is 

dat men samen bewust is van het beeld dat gecreëerd wordt naar de leefomgeving. 

Dit moet positief zijn en blijven.   

6.1 Kern

Kenmerken van deze activiteiten zijn: 

• het betreffen geen primaire taken van de brandweer zoals opleiden, oefenen, 

uitrukken, etc.;

• het versterkt de binding binnen de ploeg en/of gemeenschap;

• er wordt gebruik gemaakt van voorzieningen van de brandweer;

• het wordt vaak op voordracht van een vrijwilliger geïnitieerd;

• het valt primair buiten de vergoedingsregeling voor vrijwilligers;

• diversiteit van activiteiten per post en daarmee de verschillen in de regio; 
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6.2 Kaders

De regels voor zichtbaarheid in de lokale gemeenschap zijn als volgt:

• de activiteiten mogen de paraatheid van de ploeg niet nadelig beïnvloeden. Zie 

hiervoor ook kader ‘Groen licht’;

• veiligheid van betrokkenen mag nimmer ter discussie staan, dus levert men 

geen bijdrage aan risicovolle activiteiten;

• de activiteiten passen binnen de kaders van de Veiligheidsregio Gelderland-

Zuid (o.a. integriteitsbeleid, gedragscode, kernwaarden, etc.) en leiden niet tot 

oneerlijke concurrentie;

• de groepschef beoordeelt of deze activiteit bijdraagt aan de lokale en/of ploeg 

binding en geeft toestemming voor de betreffende activiteit;

• de groepschef en de Teamleider Post bewaken de balans tussen ‘kosten’ en 

baten, maar ook de reputatie van de brandweerorganisatie;

• de Teamleider Post behoudt zich het recht voor om een activiteit of gebruik 

van brandweermiddelen niet toe te staan.

6.3 Regelruimte

Binnen de regels uit paragraaf 6.2 is er ruimte om lokaal zaken te regelen op de 

volgende punten:

• de groepschef bepaalt het gebruik van brandweervoorzieningen en kan hier 

beperkende voorwaarden aan stellen,

• voor grotere activiteiten die de eigen gemeenschap of post (ver) overstijgen 

(bovenlokaal), wordt in onderling overleg met de Teamleider Post bepaald wat 

de mogelijkheden zijn. 
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7. SOCIALE VERBINDING

Tijdens de belevingssessies is duidelijk geworden dat naast het helpen van de 

medemens ook de verbinding tussen brandweermensen onderling, oftewel 

kameraadschap, in veel gevallen ook een belangrijke drijfveer is voor de 

brandweervrijwilliger. Het creëren van deze onderlinge verbinding gebeurt met 

name op lokaal niveau, maar ook vanuit de veiligheidsregio worden er activiteiten 

georganiseerd. 

7.1 Kern

Als het gaat om veilig repressief optreden dan moeten brandweercollega’s in 

teamverband op elkaar kunnen rekenen en vertrouwen. Daarnaast moet het 

ook gewoon leuk zijn om als vrijwilliger bij de brandweer actief te zijn. Om deze 

redenen vinden we binnen de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid de sociale binding 

tussen de korpsleden erg belangrijk. Daarbij komt dat veiligheid en goede kwaliteit 

van dienstverlening mede resultaat zijn van een goede samenwerking.

De teamleider van de post draagt dan ook zorg voor de organisatie van 

bijeenkomsten met een formeel karakter zoals lokale korpsavonden en hiervoor 

is structureel budget gereserveerd. Dit budget kan ook benut worden voor het 

organiseren van sociaal verbindende activiteiten. 

Op postniveau speelt een personeelsvereniging hierbij vaak een belangrijke rol. 

De veiligheidsregio stimuleert het oprichten van een formele personeelsvereniging 

en kan hierbij ondersteuning bieden. Dit is vastgelegd in de richtlijn: 

Personeelsverenigingen Brandweer1.

1 Kijk voor meer informatie over Richtlijn personeelsverenigingen op VRGZ-Net voor  
 vrijwilligers
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7.2 Kaders

De regels met betrekking tot sociale binding zijn als volgt:

De teamleider van de post is verantwoordelijk voor het organiseren van formele 

bijeenkomsten zoals korpsavonden en afscheidsrecepties. Uitvoering hiervan kan 

plaatsvinden in samenspel met de groepschef(s). Voor de organisatie stelt de VRGZ 

jaarlijks een bedrag per vrijwilliger beschikbaar. De vaste lasten zoals onder andere 

bloemen, oorkondes, medailles en bijpassende geschenken worden daarnaast ook 

vergoed door de veiligheidsregio. Dit wordt vanuit een ander budget beheerd. 

• Het genoemde bedrag per vrijwilliger per jaar vormt het jaarlijkse ‘postbudget’ 

welke wordt aangeboden vanuit de VRGZ en ook gebruikt kan worden voor 

andere sociaal verbindende activiteiten. Eventuele betalingen vanuit dit budget 

kan enkel via overlegging van facturen of declaraties bij de Teamleider Post, die 

optreedt als budgetbeheerder. Het bedrag zal niet rechtstreeks ter beschikking 

worden gesteld aan de personeelsvereniging. 

• Daarnaast schenkt de VRGZ aan de formele personeelsverenigingen jaarlijks 

een bedrag per vrijwilliger die lid is van personeelsvereniging van een post. De 

hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd en is afhankelijk van de 

jaarlijkse contributie die een vrijwilliger aan de vereniging betaalt; het groeit 

mee met de contributie tot een maximum van het geïndexeerde bedrag. Dit 

bedrag geldt alleen voor leden die een formele aanstelling hebben bij de VRGZ, 

voor zowel repressieve als niet repressieve vrijwilligers. Oudgedienden maken 

hier geen onderdeel van uit.  

• De personeelsvereniging is zelf aansprakelijk voor eventuele schade 

aan goederen of personen, maar wanneer er schade ontstaat aan een 

brandweervoorziening (voertuig, materieel of gebouw), dan is de VRGZ 

daarvoor verzekerd1.

1 Kijk voor meer informatie over Beleid verzekeringen op VRGZ-Net voor vrijwilligers
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• De VRGZ organiseert een jaarlijkse ‘vakmanschapsdag’ voor alle repressieve 

medewerkers. Het is een netwerkdag waarbij verbinding centraal staat en men 

wordt meegenomen in de diverse ontwikkelingen op repressief vlak.

• De VRGZ faciliteert de posten die meedoen aan de vaardigheidstoetsen. Dit 

conform de uitvoeringsregeling vergoedingen vrijwilligers1. 

• Kader ‘Groen Licht’ is van toepassing indien de paraatheid van een post 

niet geborgd kan worden vanwege een georganiseerde activiteit vanuit een 

personeelsvereniging.

• Indien een post te maken heeft met interne onrust, kan het aanspraak maken 

op ondersteuning vanuit het domein “Leren & Ontwikkelen” binnen het thema 

Vakbekwaamheid. Dit thema kan ondersteuning bieden d.m.v. het beschikbaar 

stellen van budget voor het inschakelen van interne of externe hulp of 

aanvullende teambuilding. De groepschef stemt dit af met de Teamleider 

Post, zodat de Teamleider Post het verzoek kan indienen bij de betreffende 

teamleider van het thema Vakbekwaamheid.

1 Kijk voor meer informatie over de uitvoeringsregeling vrijwilligers op VRGZ-Net voor  
 vrijwilligers.
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7.3 Regelruimte

Binnen de regels uit paragraaf 7.2 is er ruimte om lokaal zaken te regelen. Dit zijn 

de volgende onderwerpen:

• Een post kan zelf bepalen of een personeelsvereniging wordt opgericht of blijft 

bestaan.

• Het staat de individuele medewerker van de VRGZ vrij om wel of geen lid van 

de personeelsvereniging te worden.

• De VRGZ kan, in goed overleg, de organisatie van activiteiten met een formeel 

karakter (deels) beleggen bij één of meerdere personeelsverenigingen.

• Indien gewenst kunnen de VRGZ en de personeelsvereniging samen, zowel 

financieel als organisatorisch optrekken bij het organiseren van activiteiten.

• De wijze waarop het postbudget kan worden besteed kan en zal per post 

verschillen. 

• Brandweervoorzieningen mogen binnen gestelde kaders door de 

personeelsvereniging worden gebruikt. De groepschef bepaalt of het gebruik 

van deze middelen is toegestaan.

• De personeelsvereniging bepaalt zelf hoe ze om gaat met oudgedienden.
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8. GEBRUIK BRANDWEERVOORZIENINGEN

De brandweervrijwilligers zijn hét gezicht van de brandweer op lokaal niveau. 

Daarbij zet de brandweer zich in voor de lokale gemeenschap en tevens wordt 

de brandweerorganisatie ook indirect door deze lokale gemeenschap betaald. 

Dit vraagt om kaders waarin het gebruik van brandweervoorzieningen voor niet 

primaire brandweertaken uitgelegd kan worden. 

8.1 Kern

De kernwaarden van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zijn het tonen van 

eigenaarschap, probleemoplossend optreden en het werken vanuit vertrouwen. 

Als Veiligheidsregio moeten wij goed omgaan met de middelen die door de 

gemeenschap betaald zijn. In het kader van integriteit moet het gebruik van de 

door de gemeenschap betaalde voorzieningen integer en uitlegbaar zijn. Dit is 

primair de verantwoordelijkheid van de medewerker zelf. Hij/zij mag en kan hier op 

bevraagd worden.

8.2 Kaders

De regels voor het gebruik van brandweervoorzieningen zijn als volgt:

• Het gebruik van brandweervoorzieningen voor niet primaire brandweertaken 

wordt bij de groepschef aangevraagd.

• Daar waar een repressief voertuig wordt ingezet voor een lokale activiteit, 

zoals bijvoorbeeld een open dag, braderie, het opspuiten van een ijsbaan of 

een goed doel evenement, dient te allen tijde het voertuig uitruk gereed te zijn 

of anders een vervangende eenheid beschikbaar te zijn. 
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• Alle medewerkers moeten correct optreden en zich houden aan algemeen 

aanvaarde gedragsregels. Daarbij moet dus ook zorgvuldig worden omgegaan 

met het gebruik van alle door de organisatie ter beschikking gestelde 

voorzieningen. 

• Met betrekking tot het gebruik van het operationele uniform (kazernekleding) 

wordt verwezen naar het regionaal draagvoorschrift. Deze kleding wordt niet 

gedragen onder privéomstandigheden. 

• Net zoals bij de activiteiten geldt ook voor het gebruik maken van de 

voorzieningen dat het moet passen binnen de kaders van de Veiligheidsregio 

Gelderland-Zuid (o.a. integriteitsbeleid, gedragscode, kernwaarden, etc.) en 

niet mag leiden tot oneerlijke concurrentie. 

• Fitheid van medewerkers is voor VRGZ een belangrijk uitgangspunt. Daarom 

faciliteert de organisatie in sportvoorzieningen, zoals fitnessruimtes, 

ondersteuning door een instructeur bij de PPMO en het uitvoeren van de VRGZ- 

sportregeling.
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8.3 Regelruimte

Binnen de regels uit paragraaf 8.2 is er ruimte om lokaal zaken te regelen op de 

volgende punten:

• De groepschef bepaalt binnen de gestelde kaders (o.a. gedragscode VRGZ, 

kernwaarden VRGZ, reglement dienstvoertuigen, fiscale regels) het gebruik van 

de brandweervoorzieningen en kan hier beperkende voorwaarden aan stellen.

Als voorbeeld kunnen vrijwilligers, na goedkeuring van de groepschef, gebruik 

maken van een dienstvoertuig voor post- of verenigingsactiviteiten1. 

• Activiteiten en daarmee het gebruik van voorzieningen kunnen per 

brandweerpost verschillen.

• De vrijwilligers maken niet verplicht gebruik van het operationeel uniform in 

de repressieve taak. Verder kan de groepschef aangeven voor welke activiteit 

het operationele uniform gedragen moet worden. Bijvoorbeeld bij een bezoek 

aan een school of wanneer de brandweer aanwezig is bij een ‘goed doel’-

evenement.

• De groepschef kan binnen de gestelde kaders het gebruik van (instructie)

ruimten, kantine en/of kazerneterrein toestaan, alsmede hier voorwaarden aan 

stellen.

1 Het ‘Reglement Dienstvoertuigen’ beschrijft in paragraaf 3.3 de regelruimte waar  
 een groepschef gebruik van kan maken.
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9. WAARDERING

‘Verbinding’ is één van de speerpunten van waaruit Veiligheidsregio Gelderland-

Zuid werkt. Ook in de landelijke Visie op vrijwilligheid komt dit terug in de pijler 

‘in verbinding’1.Dit is niet alleen gericht op de omgeving, maar is ook zeker intern 

gericht. De VRGZ heeft grote waardering voor de inzet en betrokkenheid van zijn 

vrijwilligers. Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft daarvoor een attentiebeleid 

waarin zaken staan geregeld m.b.t. een afscheid, het ambts-/ dienstjubileum of 

wanneer iemand komt te overlijden. Daarnaast beschrijft het ook hoe waardering 

wordt getoond in relatie tot gebeurtenissen in de privésfeer zoals een huwelijk of 

een geboorte. Tot slot stimuleert de VRGZ daarom de sociale binding op lokaal 

niveau. 

9.1 Kern

Om de betrokkenheid en verbinding te versterken wordt vanuit de VRGZ aandacht 

besteed aan speciale gebeurtenissen die een vrijwilliger raakt om zodoende haar 

waardering te kunnen uitspreken. Het regionale attentiebeleid is daarvoor het 

aangewezen kader.

9.2 Kaders

De regels met betrekking tot waardering zijn als volgt:

• Dat bij speciale gebeurtenissen het attentiebeleid van de Veiligheidsregio 

Gelderland-Zuid wordt gevolgd. 

• Dat de groepschef en de Teamleider Post in gezamenlijkheid uitvoering geven 

aan het attentiebeleid bij formele werk gerelateerde gebeurtenissen uit de 

attentieregeling (zoals bij jubilaris, diploma-uitreiking, korpsavond, eventueel 

een Koninklijke onderscheiding, afscheid, overlijden medewerker etc.).

1 Kijk voor meer informatie naar het document ‘Vrijwilligheid van de brandweer in   
 Nederland’van het IFV
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• Dat de groepschef uitvoering geeft aan de meer informele gebeurtenissen (in 

de privésfeer) (zoals geboorte, ziekte (van naasten), huwelijk etc.).

• Dat de groepschef als direct leidinggevende speelruimte heeft om de 

betrokkenheid van de organisatie bij haar medewerkers te laten voelen. 

De leidinggevende weet namelijk als geen ander welke attentie bij welke 

omstandigheid gepast en/of gewenst is. Daarom heeft hij/zij speelruimte om 

daarin keuzes te kunnen maken (maatwerk).

• Bij de gestelde kaders is rekening gehouden met de werkkostenregeling.

9.3 Regelruimte

De regelruimte komt tot uitdrukking in de attentieregeling, in die zin dat de 

attentie passend is bij de situatie en persoon. Bij de formulering van het beleid bij 

attenties voor bijzondere gebeurtenissen is een aantal uitgangspunten gehanteerd:

• Attenties en aandacht kunnen niet dwingend worden gegeven en ook niet 

dwingend worden ontvangen. Het wordt gerespecteerd als een medewerker 

geen prijs stelt op aandacht en/of attenties bij bijzondere gebeurtenissen.

• Op lokaal niveau kan er binnen de mogelijkheden van de werkkostenregeling 

maatwerk worden toegepast. De groepschef kan zelfstandig kleine geschenken 

aanschaffen om iemand te bedanken of een hart onder de riem te steken.

• Er zijn verschillende gebeurtenissen in werkomstandigheden. Een opsomming, 

welke overigens niet als uitputtend moet worden gezien: 

• Afscheid

• Behalen diploma bij het met goed gevolg afronden van een 

brandweeropleiding

• Ambts- of dienstjubileum

• Representatieve aangelegenheden (bijv. korpsavond)

• Overlijden (oud)medewerker
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Er zijn daarnaast ook verschillende gebeurtenissen in de privésfeer waarbij de 

veiligheidsregio haar betrokkenheid aan de medewerker wil tonen. Een opsomming, 

welke overigens niet als uitputtend moet worden gezien:

• Huwelijk of geregistreerd partnerschap

• Geboorte

• Adoptie

• (langdurig) Ziekteverzuim

• Operatie

• Scheiding

• Overlijden (klein)kind, partner, (schoon)ouder, broer of zus

Uitgangspunt hierbij is dat het gaat om attenties in de vorm van kleine geschenken 

uit ‘wellevendheid, sympathie of piëteit’ (geen geld). Dus bij gelegenheden waarbij 

ook anderen dan de VRGZ een dergelijk geschenk zouden geven. 
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10. BETREKKEN VAN HOOFDWERKGEVER

De brandweer in Gelderland-Zuid bestaat voor ongeveer 85% uit vrijwilligers. 

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor adequate en betaalbare brandweerzorg in 

Gelderland-Zuid. Wel zijn de afgelopen jaren steeds hogere en/ of aanvullende eisen 

gesteld aan brandweerorganisaties en aan de vrijwilligers.

10.1 Kern

De repressieve brandweerzorg wordt in Gelderland-Zuid 24 uur per dag, 365 

dagen per jaar voor het overgrote deel in Gelderland-Zuid door vrijwilligers 

uitgevoerd. Deze beschikbaarheid heeft overdag vaak een directe relatie met de 

hoofdwerkgever. Om draagvlak te houden voor de inzet van vrijwilligers is het van 

belang om de hoofdwerkgever betrokken te houden bij het brandweerwerk en 

draagvlak te vinden en/of te behouden voor hun inzet.
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10.2 Kaders

De regels rondom het betrekken van hoofdwerkgevers bij de brandweer zijn als 

volgt:

• Werkgevers van vrijwilligers worden daar waar mogelijk, binnen de kaders van 

inkoop en aanbesteding, als eerste benaderd als er werkzaamheden voor de 

VRGZ moeten worden uitgevoerd. 

• Werkgevers worden – afhankelijk van de behoefte van de post – in ieder geval 

één keer per drie jaar uitgenodigd voor een oefenavond met de lokale post.

• Vrijwilligers zijn primair verantwoordelijk voor het gesprek met hun werkgever.

• Het benaderen van hoofdwerkgevers gebeurt alleen na instemming/behoefte 

van de betrokken vrijwilliger.

• De werkgevers worden eens per jaar door de VRGZ bedankt voor het 

beschikbaar stellen van hun werknemers.

• De werkgevers uit elke gemeenten worden uitgenodigd voor een 

netwerkbijeenkomst. De Teamleider Post is verantwoordelijk voor de uitvoering 

daarvan.

10.3 Regelruimte

Binnen de regels uit paragraaf 10.2 is er ruimte om lokaal zaken te regelen en tot 

maatwerk te komen. Dit betreft het volgende:

• De post geeft zelf invulling aan de betreffende oefenavond.

• De posten uit dezelfde gemeente stemmen onderling af hoe er invulling wordt 

gegeven aan de netwerkbijeenkomsten. Dit kunnen er één of meerdere per 

gemeente zijn.

• De bezorging van de bedankbox voor de werkgever wordt door de posten zelf 

ingevuld, in overleg met de vrijwilligers.



11. WERKWIJZE KADERDOCUMENT

Dit document beschrijft allereerst de visie op vrijwilligheid. Deze visie geldt als basis 

voor elk gesprek over de onderliggende kaders. Daarnaast is dit document niet voor 

niets ‘kaderdocument’ genoemd: het beschrijft de kaders die van toepassing zijn. 

Binnen de gestelde kaders is nog ruimte om met elkaar het gesprek aan te gaan.

11.1 Basisafspraken

In de praktijk zullen er vragen en situaties komen waarvoor in dit document niet 

expliciet is vastgelegd wat de kaders en regelruimte zijn. Van belang is daarbij te 

voorkomen dat er conflicten ontstaan en verschillende situaties (maatwerk) tegen 

elkaar worden uitgespeeld. Dat maakt het belangrijk om voor de verdere uitvoering 

de volgende werkafspraken vast te leggen:

• Door alle leidinggevenden, zowel regionaal als lokaal, gelden de drie pijlers uit 

de visie als hét kader voor het handelen en besluiten:

• Regionaal verbonden, lokaal betrokken

• Eenheid waar nodig, maatwerk waar mogelijk

• Samen binden en boeien, vanuit wederzijds begrip

• De Teamleiders Post spelen een centrale rol in het in de praktijk brengen van de 

kaders en regelruimte. Zij bespreken de situaties die zich voordoen met elkaar, 

zeker daar waar sprake is van verschillende interpretatie van dit document en 

de grijze gebieden die er zijn. Belangrijk is hierbij begrip te hebben voor elkaar 

én goed te luisteren naar elkaars dilemma. Hieruit volgt een gezamenlijk besluit 

van de Teamleiders Post. In het uiterste geval kan worden geëscaleerd naar het 

BMT om tot een besluit te komen.
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• Om iedere vorm van ruis te voorkomen, worden dergelijke besluiten proactief 

gecommuniceerd. Hierbij wordt uitgelegd waarom in de betreffende situatie 

maatwerk gerechtvaardigd is of juist niet; of hoe de kaders en regelruimte 

vanuit deze situatie worden uitgelegd door de Teamleiders Post.

• Voor iedereen, op elk niveau en op elke locatie van de veiligheidsregio, geldt 

dat houding en gedrag bepalend zijn in het goed met elkaar én met nieuwe 

situaties kunnen omgaan. Leidinggevenden zijn verantwoordelijk om hierover 

in gesprek te gaan.

11.2 Beheren van dit document

Naar aanleiding van regionale en landelijke ontwikkelingen en besluiten zoals in 

paragraaf 11.1 bedoeld, kunnen wijzigingen in het kaderdocument noodzakelijk 

zijn. Het is de taak van het Team Ondersteuning Posten en Organisatie (TOPO) om 

jaarlijks in september een revisie van het document te doen. Dit gebeurt ten minste 

in afstemming met de Teamleiders Post. Daarbij vindt ook een check plaats van  het 

BMT in overleg met de teamleiders en groepschefs of het huidige beleid nog past 

binnen de tijdsgeest.
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Met dank aan iedereen die aan dit document heeft bijgedragen.
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