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Inleiding
De brandweer is voor een groot deel georganiseerd met vrijwilligers. Ondanks de grote
inspanningen van alle betrokkenen om de paraatheid zo goed mogelijk te garanderen is de
praktijk dat dit niet altijd lukt. Om hierin adequaat en tijdig te kunnen inspelen wil de VRU
alternatieve concepten van de snelst mogelijke uitruk onderzoeken.
Het experiment
Op basis van het paraatheidsbeeld uit 2017 werd geconstateerd dat de paraatheid van de
brandweer tijdens kantooruren onder druk staat. Het bestuur van de veiligheidsregio heeft
vervolgens aangegeven positief te staan ten opzichte van innovatieve ontwikkelingen om de
paraatheid te ondersteunen. Hieruit volgde het voorstel om tot een experiment te komen om te
gaan werken met de inzet van mobiele brandweereenheden. Met de mobiele eenheden kan
locatieonafhankelijk de paraatheid geborgd worden in het geval dat een post buiten dienst zou
zijn. Bijkomend voordeel zou zijn dat deze mobiele eenheden zouden kunnen bijdragen aan de
preparatieve ondersteuning van posten.
Zoals bestuurlijk afgesproken is in de voorbereiding op het experiment het inzicht in de
paraatheid aangescherpt en verder geanalyseerd. Hierbij is geconstateerd dat de
paraatheidsknelpunten sterk variëren in aantal en duur. Het bijkomend voordeel op het gebied
van preparatieve ondersteuning lijkt in de praktijk in beperkte mate uitvoerbaar. Uit
gesprekken met postcommandanten en op basis van de paraatheidsinzichten werd duidelijk dat
het, naast de inzet van mobiele brandweereenheid, wenselijk was om ook andere varianten te
onderzoeken. Dit heeft geleid tot de deze businesscase.

Probleemomschrijving
De huidige brandweerzorg is ingericht op basis van 71 parate posten (67 posten in de DAGsituatie, posten Amersfoort Noord, Zuilen, Houten oost en Nieuwegein zuid zijn buiten dienst).
Bij meerdere uitrukposten in de regio staat de beschikbaarheid van vrijwilligers tijdens
kantooruren onder druk. Dat komt doordat vrijwilligers op een te grote afstand van de
uitrukpost werken of moeilijk weg kunnen bij hun werkgever. Het gevolg is dat
eenheden/posten in het uiterste geval buiten dienst moeten, omdat zij onvoldoende personeel
beschikbaar hebben. Als een post buiten dienst gaat betekent dit dat andere (naastgelegen)
posten een eventuele uitruk verzorgen. De opkomsttijd is daardoor per definitie langer. De VRU
beschikt echter over een fijnmazig netwerk van brandweerposten dat brandweerzorg kan
leveren.
VRU constateert dat verminderde beschikbaarheid van vrijwilligers leidt tot buiten dienststelling
van een post. Daardoor is sprake van een langere opkomsttijden en een vermindering van de
basisbrandweerzorg ten opzichte van de afgesproken dekking in het dekkingsplan.
Naar aanleiding van de programmabegroting 2019 is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid,
kansen, opbrengsten en kosten van enkele experimentele oplossingsrichtingen om de
paraatheid te borgen.

Aanpak
In deze business case kijken we naar innovatieve mogelijkheden om de paraatheid en daarmee
de dekking zo veel mogelijk te borgen of te ondersteunen.
Hiervoor schetsen we een beeld van de paraatheid, de knelpunten en de huidige werkwijze. Op
basis van dit beeld maken we een inschatting van de haalbaarheid, kosten en opbrengsten
(bijdrage aan preparatie, paraatheid en dekking) van een drietal oplossingsrichtingen. Een van
de oplossingsrichtingen is benoemd in de programmabegroting van 2019, namelijk de inzet van

2 mobiele brandweereenheden. Vervolgens maken we een inschatting voor 2 andere
ontwikkelingen die de paraatheid mogelijk verbeteren; de gestuurde inzet van repressief VRUpersoneel, en de mogelijke inzet van vrijwilligers buiten hun eigen post. Het structureel werven
van nieuwe vrijwilligers is geen onderdeel van de business case.
In het toekomstbeeld brandweerrepressie 2020 (Signaal Rood) vinden we de ambitie om
paraatheid risicogericht te organiseren. Een risicogerichte aanpak is in ontwikkeling en dient
voor alle alternatieven onderdeel te zijn van de manier waarop de paraatheid ondersteund moet
worden.

Huidige situatie
Paraatheid wisselt van week tot week en van dag tot dag. Paraatheidsproblemen zijn er vrijwel
dagelijks. Posten binnen de VRU kunnen, in geval van beperkte beschikbaarheid, uitrukken met
een bezetting van vier (TS4). We zien dat het aantal posten waarbij variabele voertuigbezetting
als operationele maatregel mag worden toegepast de afgelopen periode is toegenomen (van 10
in 2015 naar 16 in 2018). Gedurende de dag zijn 4 kazernes standaard buiten dienst. Het
onderzoek richt zich op daarmee op de paraatheid van 67 kazernes.

Inzicht in paraatheid
De paraatheid is onderzocht op basis van buitendienstmeldingen door onderbezetting van de 1 e
TS bij de meldkamer in de maanden maart, oktober en november 2018. Er is geen rekening
gehouden met buiten dienstmeldingen van andere eenheden (RV, HV, specialismen) of andere
door andere oorzaken (oefeningen, wedstrijden, uitjes etc.).
Om meer inzicht te krijgen in de omvang van het paraatheidsknelpunten is een analyse
gemaakt van de buitendienststellingen door personeelstekort (onderbezetting) van de 1 e TS.
Hiervoor zijn de buitendienstmeldingen van de meldkamer gebruikt voor de maanden maart,
oktober en november 2018. Het gaat hierbij om de meldingen op werkdagen (ma-vr) tussen
6:00-18:00u. In de analyse is alleen gekeken naar daadwerkelijke buiten dienstmeldingen door
onderbezetting. Uit de data blijkt niet of er sprake was van een tekort van 1 of meerdere
personen of functies.

Hoe vaak is er een paraatheidsknelpunt?
Paraatheidsknelpunten als gevolg van onderbezetting zijn er vrijwel dagelijks. Voor de
onderzochte maanden staat het totaal aantal buiten dienstmeldingen vanwege onderbezetting in
onderstaande tabel. In de onderzochte periode is er dagelijks sprake van meerdere buiten
dienstmeldingen. Dit zijn posten die voor kortere of voor langere tijdbuiten dienst zijn 1.
Paraatheid
VRU

Niet
paraat

130

Totale
tijd
(uur)
795

93,6%

6,4%

Oktober ‘18

132

639

95,3%

4,7%

November ‘18

134

651

95,1%

4,9%

BD melding (onderbezet 1e TS)
Maart ‘18

Totaal aantal

Daarnaast komt het een aantal keer per maand voor dat er bij alarmering een
paraatheidsknelpunt blijkt te zijn. Dit leidt tot een vertraagde inzet van een eenheid of de inzet
van een volgende eenheid uit de KVT.

1

NB. In een aantal gevallen is er sprake van meerdere buitendienstmeldingen per dag door een post.
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Wanneer zijn er paraatheidsknelpunten?
Paraatheidsknelpunten door onderbezetting vinden in de regel vaker plaats tijdens werkdagen
dan in het weekend, hoewel er soms ook op zaterdagen en in geringe mate op zondag sprake is
van paraatheidsknelpunten. In de onderzochte 3 maanden waren er iedere werkdag meerdere
buitendienstmeldingen wegens onderbezetting. In onderstaande grafiek is de verminderde
paraatheid voor de onderzochte periode uitgezet per weekdag 2.

Verminderde paraatheid per weekdag
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Op basis van de grafiek kan voorzichtig worden geconcludeerd dat het aantal
paraatheidsknelpunten op vrijdag het kleinst is. Een helder patroon voor spreiding van
paraatheidsproblemen over de week is niet gevonden.
Op vrijdag is het paraatheidsknelpunt kleiner dan op de andere dagen van de week.
Het gemiddeld aantal buitendienststellingen per tijdblok van 2 uur (periode van 2 maanden)
geeft een beeld van de spreiding van de paraatheidsknelpunten over de dag. Het grootste
aantal buitendienststellingen op werkdagen is tussen 10:00 en 17:00u. Het aantal
buitendienststellingen tussen 6:00-8:00 is het kleinst. Daarna nemen de buitendienstmeldingen
toe gedurende de dag toe vanaf 16:00 neemt het aantal buitendienstmeldingen weer af. De
grafiek laat ook het totaal aantal prio1 meldingen (in de regio) in de verschillende tijdvakken
zien.

2

Hierbij is rekening gehouden met het aantal weekdagen per maand
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Buitendienststellingen over de DAG
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Waar zijn er paraatheidsknelpunten?
Paraatheidsknelpunten doen zich, in meer of mindere mate, in een groot deel van de regio voor,
met uitzondering van de posten met een gekazerneerde bezetting en cluster Heuvelrug Oost.

Aantal buiten dienst meldingen

Aantal BD meldingen per cluster
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Bovenstaande grafieken laten zien dat de grootste paraatheidsknelpunten zitten in Rijn & Venen
Noord, Binnensticht en Eemland Noord. En ook in Heuvelrug West zijn er af en toe
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paraatheidsknelpunten. In de grafiek met verminderde paraatheid is het relatieve effect op de
paraatheid per cluster weergegeven. De verminderde paraatheid in Eemland Noord wordt voor
een groot deel verklaard doordat Soesterberg 4 dagen per week buiten dienst is. Uit de
geanalyseerde gegevens blijkt dat in deze 3 maanden 15 tot 20 kazernes bijdragen aan de
buitendienststellingen. Het betreft voor een groot deel dezelfde kazernes.
Meer dan de helft van de verzorgingsgebieden met een paraatheidsknelpunt heeft een relatief
klein risico (concept brandrisicoprofiel 2018). Dit uit zich in een kleine kans op een
gebouwbrand (<1/jaar) en relatief weinig incidenten op jaarbasis (<50). Voor het andere deel
geldt dat het risico hoger is. De kans op een gebouwbrand is groter (>5/jaar) en de post heeft
meer incidenten (>100/jaar).

Huidige werkwijze bij paraatheidsknelpunten
Enkele keren per maand komt het voor dat een post onvoldoende mensen blijkt te hebben om
uit te rukken bij een melding. Na enkele minuten (meestal ca. 5min) vindt er een herhaalde
oproep en/of alarmering van de eerstvolgende eenheid plaats.
Een deel van de paraatheidsknelpunten wordt opgelost door de postcommandant. Hij/zij regelt
iemand om de uitruk te borgen. Een post hoeft daarmee niet buiten dienst. In een aantal
gevallen zorgt een beschikbare VRU medewerker (die ook vrijwilliger is op de post) voor
ondersteuning van de paraatheid.
Als de postcommandant geen mogelijkheden heeft om de paraatheid op zijn post te waarborgen
meldt hij/zij zijn post buiten dienst bij de meldkamer. Hierdoor rukt bij een melding de
eerstvolgende eenheid uit de KVT uit. Door het aanwezige netwerk van posten wordt bijna de
helft van de objecten binnen 10 minuten bereikt door de TS uit de eerstvolgende kazerne en de
meeste bebouwde gebieden binnen 12 minuten (75%). Vrijwel alle gebieden ontvangen
brandweerzorg binnen 15 minuten.
De analyse laat zien dat er inderdaad sprake is van verminderde paraatheid gedurende de DAG
situatie. Afhankelijk van de ambitie op het gebied van paraatheid en dekking kan de
verminderde paraatheid worden geduid.

Figuur 1

2e TS binnen 10 minuten
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Figuur 2

2e TS binnen 12 minuten

2e TS binnen 15 minuten

Uit het onderzoek blijkt:

Paraatheidsknelpunten door onderbezetting zijn er vrijwel dagelijks.

De verminderde paraatheid voor de regio bedraagt ca. 5%. De regionaal gerealiseerde
paraatheid is dan ca. zo’n 95%. De spreiding van paraatheidsknelpunten verschilt van
dag tot dag en van cluster tot cluster.

De paraatheidsknelpunten zijn het kleinst op vrijdag (ca. 2%). Op andere weekdagen 5 à
6%. De paraatheidsknelpunten zijn het grootst tussen 10:00 en 16:00, tussen 6:00 en
8:00 het kleinst.

De grootste paraatheidsknelpunten vinden we in de clusters Rijn & Venen Noord,
Binnensticht en Eemland Noord waar de paraatheid gedurende een maand 10-15%
afneemt. Het gaat in een groot aantal gevallen om dezelfde kazernes die
paraatheidsknelpunten hebben.

Oplossingsrichtingen
Paraatheidsknelpunten zijn er dagelijks, maar een eenduidig patroon van buiten dienststellingen
kan niet worden vastgesteld. Wel zien we dat de paraatheidsknelpunten vooral plaatsvinden in 3
clusters. Om te komen tot een efficiënte inzet van mensen en middelen geldt voor alle
oplossingsrichtingen dat er sprake moet zijn van risicogerichte ondersteuning.

Risicogerichte ondersteuning paraatheid
Om te bepalen in welke gebieden ondersteuning noodzakelijk is, wordt een risicogericht
‘toetsingskader’ ontwikkeld. Immers, het risico in verzorgingsgebieden verschilt. Door de
grootte van het risico per verzorgingsgebied te bepalen ontstaat een rangschikking voor het
risico in de verschillende verzorgingsgebieden van de regio:

Hoog risico
Paraatheidsknelpunten in verzorgingsgebieden met het hoogste risico worden het eerst
opgelost.

Gemiddeld risico
Repareren van paraatheidsknelpunten in deze gebieden is wenselijk, maar ook afhankelijk
van de beschikbare capaciteit.

Laag risico
Tijdelijke ondersteuning is niet noodzakelijk. Ondersteuning is mogelijk, maar alleen bij
het ontbreken van paraatheidsknelpunten in gebieden met een hoger risico of wanneer
sprake is van een langdurig knelpunt.
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Het toepassen van risicogerichte ondersteuning van de paraatheid betekent dat duidelijk wordt
wanneer een paraatheidsknelpunt leidt tot een paraatheidsprobleem.

Inzet van 2 Mobiele BasisBrandweerEenheden (MBBE)
De inzet van 2 MBBE richt zich op:

het risicogericht ondersteunen van de paraatheid en brandweerzorg in de regio tijdens de
DAG situatie.

Het bieden van preparatieve ondersteuning aan de post(commandant)en

Scope en randvoorwaarden










Passend binnen de visie zoals opgenomen in Signaal Rood
Project richt zich op de beschikbaarheid van de 1e TS (basisbrandweerzorg) tijdens
kantooruren tussen 6:00-18:00u.
Aanvulling van ondersteunende eenheden (RV, HV) en specialisme valt buiten de scope.
Focus op buiten dienststellingen als gevolg van onderbezetting. Knelpunten van andere
aard (materieel, oefenen,…) vallen buiten het project.
Geeft inzicht in reikwijdte en aard van paraatheidsproblemen door onderbezetting. Inzicht
in (verwachte) paraatheid van posten is een randvoorwaarde om de paraatheid te kunnen
ondersteunen.
Heeft een experimenteel karakter. De nadruk ligt op onderzoek naar oplossingen die niet
passen inde huidige organisatie/bedrijfsvoering
Er is geen verdringing van de eerste uitruk binnen het verzorgingsgebied van
posten/eenheden die in dienst zijn.
Organisatorische inrichting mag niet leiden tot extra paraatheidsknelpunten. Inzet van
personeel uit eigen regio mag niet leiden tot verminderde paraatheid bij posten.

Effect op paraatheid en dekking
Een MBBE (TS4) kan brandweerzorg en ondersteuning leveren aan de paraatheid in 1 of een
aantal aaneengesloten verzorgingsgebieden in de DAG-situatie. Omdat de MBBE geen vaste
standplaats heeft kan hij overal in de regio worden ingezet. De MBBE wordt primair ingezet om
de paraatheid te borgen.
Door inzet van 2 MBBE in 2 verzorgingsgebieden voor een periode van 8 uur kan de paraatheid
regionaal met circa 2% worden verhoogd. Dit percentage neemt toe op het moment dat er
meerdere aaneengrenzende posten gelijktijdig buiten dienst zijn. Het paraatheidsinzicht laat zien
dat het de MBBE niet alle knelpunten kan ondersteunen. Een risicogerichte inzet is vereist.
Als een post buiten dienst is, levert inzet van de MBBE de eerste brandweerzorg. Deze zal snel ter
plaatse zijn, omdat de eenheid binnen 01:30min. kan uitrukken. Zoals afgesproken in de leidraad
TS4 betekent dit in veel gevallen dat de opkomst van een tweede eenheid nodig is. De opkomst
van een 2e eenheid neemt (zoals in de huidige situatie) tussen de 10-15 minuten in beslag.
Registratie van de opkomsttijd is op basis van de ‘achterwielen’. In formele zin vindt er geen
verbetering van de dekking plaats.

Kansen en risico’s
Kans
bijdrage leveren aan ondersteunende
werkzaamheden voor de koude
organisatie en postcommandanten
ondersteunen.

Risico
bedrijfsmatige en structurele
ondersteuning niet geboden worden
omdat de paraatheid leidend is voor de
MBBE.
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Creëren draagvlak door deelname eigen
personeel
Innovatief concept

Creëren extra paraatheidsknelpunt door
deelname eigen personeel
Tijdelijke oplossing

Door het mobiele karakter van de MBBE kunnen zij op verschillende posten kleine preparatieve
werkzaamheden uitvoeren. Ook een bijdrage aan brandveilig leven behoort tot de mogelijkheden.
Inmiddels is de repressieve ondersteuning georganiseerd in het bedrijf preparatie. Dit om de
preparatieve ondersteuning structureel en bedrijfsmatig te borgen. De eenheden uit het
experiment kunnen op ad hoc basis ondersteuning bieden aan het bedrijf preparatie. Aangezien
de paraatheidsproblemen zich voordoen in een relatief vaste groep van posten is het aantal
ondersteunende taken naar verwachting niet voldoende om de MBBE voor een langere periode
(>6 maanden) een dagvullend programma te geven.
Om een 2 MBBE operationeel te maken dient 2x een bezetting TS4 beschikbaar te zijn tijdens de
DAG-situatie incl een uitrukvoertuig. Personeel uit de VRU werven voor de duur van het
experiment heeft als voordeel dat de werkwijze en organisatie bekend zijn. Ook wordt de
betrokkenheid van medewerkers bij het experiment vergroot. Dit betekent dat de organisatie met
tijdelijk 17 fte moet worden uitgebreid. Door de aansturing en coördinatie van deze fte zoveel
mogelijk in de experimentwerkzaamheden te integreren kan de druk op de lijnorganisatie beperkt
worden. Risico is dat inzet van intern personeel een paraatheidsknelpunt kan creëren.
De paraatheid wordt op dit moment georganiseerd vanuit vaste posten. Een MBBE vraagt om een
andere kijk op organiseren van paraatheid, alarmering en dekking. Het experiment mag niet ten
koste gaan van de reguliere inbreng van de vaste posten, maar is ter aanvulling op deze inbreng.
Aan het einde van het experiment is een nieuwe afweging noodzakelijk om de ondersteuning van
paraatheidsknelpunten te organiseren.

Kosten
Kosten voor dit alternatief zijn (op basis van bezetting 2xTS4 tijdens werkdagen gedurende 1
jaar) ca. €1.000.000. Hierbij is rekening gehouden met onderstaande personeelskosten op basis
van inzet tijdelijke aanstelling van personeel.
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Kosten en baten
De inzet van 2 mobiele eenheden leidt regionaal gezien tot een verbetering van de paraatheid
met ca. 2%. Een verbetering van de opkomsttijden kan in formele zin niet gerealiseerd worden.
De kosten voor de 2 MBBE bedragen k€1.000. Gezien het beperkte aantal gebieden waar de
MBBE kan worden ingezet is een efficiënte ondersteuning van de koude organisatie gedurende
een langere tijd (>6 maanden) naar verwachting niet haalbaar.

Ondersteunen van posten met repressief VRU-personeel
Het risicogericht ondersteunen van de posten richt zich op gestuurd inzetten van repressief
personeel met een ‘koude’ aanstelling bij de VRU.
Bij posten met een paraatheidsknelpunt worden, afhankelijk van de behoefte, en het risico, een
of meerdere functionarissen (BV/CH/M) ingedeeld om de paraatheid te ondersteunen.

Effect op paraatheid en dekking
Om een vergelijking te maken met de MBBE is het uitgangspunt dat er 8 personen beschikbaar
zijn om gedurende 8 uur per dag de paraatheid te borgen. Uit de analyse is duidelijk geworden
dat er dagelijks buitendienstmeldingen zijn, gemiddeld ca. 5 meldingen per dag. Met 8 personen
per dag kan de paraatheid bij 4 posten worden ondersteund met 2 functionarissen. De
paraatheid neemt regionaal met meer dan 4% toe. In het geval dat ondersteuning met 1
persoon per post volstaat kunnen dagelijks 8 buiten dienstmeldingen worden gerepareerd.
Als de post door ondersteuning kan uitrukken als TS4 betekent dit in veel gevallen dat de
opkomst van een tweede eenheid nodig is. De opkomst van een 2e eenheid neemt (zoals in de
huidige situatie) tussen de 10-15 minuten in beslag. Registratie van de opkomsttijd is op basis
van de ‘achterwielen’. Bij ondersteuning tot TS6 kan ook de dekking in formele zin geborgd
worden.

Pagina

11

Kansen en risico’s
Uit eerder paraatheidsonderzoek blijkt dat verdeeld over de verschillende directies ca. 170
medewerkers werken (Combimedewerkers zijn niet meegenomen), die ook als vrijwilliger
repressief actief zijn. Velen van hen leveren in het huidige paraatheidsbeeld al een bijdrage aan
de paraatheid van een post (inschatting 1 à 1,5 dag/week). Of deze bijdrage noodzakelijk is om
de paraatheid te borgen, is niet bekend. Risicogericht inzetten van een 25 medewerkers voor
één dag/week om de paraatheid te ondersteunen is gezien het aantal beschikbare medewerkers
haalbaar.
Medewerkers hebben een rol in de koude organisatie, die zij locatieonafhankelijk moeten
kunnen uitvoeren. Dit betekent ook dat zij geen bijdrage kunnen leveren aan het ‘extra’
ondersteunen van een post(commandant). Een efficiënte inzet van medewerkers is, gezien hun
reguliere aanstelling, ook voor een langere periode haalbaar.
Kans
bijdrage leveren aan paraatheid van de
brandweer.
Creëert bewustwording en draagvlak
door deelname eigen personeel
Structurele oplossing

Risico
Weinig/geen extra capaciteit voor
ondersteuning post(commandant)
Creëren paraatheidsknelpunt door
deelname eigen personeel
Organisatorische drempels (aanstelling
en aansturing, planning)

Kosten
Afhankelijk van de vergoeding die in dit geval wordt vastgesteld is een inschatting van de
kosten gemaakt. Uitgangspunt is dat directies gecompenseerd worden voor daadwekelijk
gemaakte repressieve uren: 260 werkdagen x 8 medewerkers en om de dag een uitruk (à €100
per uur). Kosten: 130x8x100= €104.000 per jaar.

Kosten en baten
De inzet van repressief VRU personeel leidt regionaal gezien tot een verbetering van de
paraatheid met ruim 4%. Een verbetering van de opkomsttijden kan in formele zin niet altijd
gerealiseerd worden. Bij een ondersteuning tot TS6 is dit wel mogelijk. De kosten voor 8
personen bedraagt ca. k€100. Gezien de reguliere aanstelling is extra preparatieve
ondersteuning niet mogelijk. Een efficiënte inzet van mensen kan wel worden geborgd.

Optimaliseren inzet vrijwilligers
Vrijwilligers zijn overdag misschien niet werkzaam in het gebied waar zij wonen, maar zijn
wellicht wel beschikbaar voor de uitruk op een andere post.
Bij posten met een paraatheidsknelpunt worden, afhankelijk van de behoefte, en het risico, een
of meerdere vrijwilligers aangesteld (BV/CH/M) ingedeeld om de paraatheid te ondersteunen.

Effect op paraatheid en dekking
Aangezien de paraatheidsknelpunten op verschillende locaties voorkomen is het lastig om het
effect op paraatheid en dekking te bepalen. Ook is er geen onderzoek gedaan of de
beschikbaarheid van deze groep vrijwilligers past bij de gebieden met de
paraatheidsknelpunten. De bijdrage aan de paraatheid en dekking kan hiermee niet worden
vastgesteld. Stel dat er door dit totale aantal beschikbare vrijwilligers 2 knelpunten per dag (à 4
uur) worden voorkomen, dan verbetert de paraatheid met ca. 1%.
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Kansen en risico’s
Een eerste inventarisatie (Jetze Ploeg) laat zien dat 55 vrijwilligers bereid zijn (mogelijkheden
hebben) om op een andere post uit te rukken:

19 vrijwilligers brengen dit al in de praktijk (hieronder 4 VRU medewerkers)

36 vrijwilligers (waaronder 1 vrijwilliger van buiten de VRU) zijn beschikbaar, maar doen
dit nog niet.
Risicogericht sturen van deze groep is niet mogelijk, omdat zij gebonden zijn aan de locatie
waar zij hun dagelijks werk doen. Dit betekent ook dat deze medewerkers geen bijdrage leveren
aan de koude organisatie of ondersteuning van de post(commandant).
De verwachting is dat deze groep bijdraagt aan het ontstaan van paraatheidsknelpunten.

Kosten
Uitgangspunt is dat gecompenseerd wordt voor daadwerkelijk gemaakte repressieve uren: 260
werkdagen x 36 medewerkers en om de dag een uitruk (à €25 per uur). Kosten: 130x36x25=
€117.000 per jaar

Kosten en baten
De inzet van vrijwilligers van de VRU op andere posten kan regionaal gezien het ontstaan van
paraatheidsknelpunten beperken. Bij een vermindering van 2 knelpunten (a 4 uur per dag) is
sprake van een verbetering van ca. 1%. De kosten bedragen ca. k€117 per jaar. Gezien de
reguliere werkzaamheden is extra preparatieve ondersteuning niet mogelijk.

Analyse
Er is in de regio tijdens de DAG-situatie vrijwel dagelijks sprake van een verminderde
paraatheid. De verminderde paraatheid door buiten dienstmeldingen is regionaal ca. 5%. De
verminderde paraatheid verschilt echter per cluster. Een groot deel van de
paraatheidsknelpunten is in verzorgingsgebieden met een relatief klein risico.
Voor een goede duiding ontbreekt op dit moment een concreet kader op het gebied van
paraatheid. 100% paraatheid door iedere post, in een voornamelijk vrijwillige organisatie, is
wellicht niet haalbaar. Maar welke paraatheid en dekkingsafname is realistisch, acceptabel en
uitlegbaar? Bij de duiding van de ernst van een paraatheidsknelpunt kan ook de opkomsttijd
van de naastgelegen post betrokken worden. Er is immers sprake van een netwerk van posten
die gezamenlijk de brandweerzorg leveren. Is, bij een tijdelijk paraatheidsknelpunt, een
opkomsttijd van bv. 12 minuten vanuit de naastgelegen post acceptabel? Het fijnmazige
netwerk van brandweerposten laat zien dat dit haalbaar is. Een risicogericht kader kan een
handvat om geven om de paraatheidsproblemen te duiden en de schaarse ondersteuning
efficiënt te verdelen over de bestaande posten.
Al met al is een verminderde paraatheid van 5% op dit moment, met de wetenschap dat veel
gebieden binnen 12 minuten door een volgende post worden bereikt, geen aanleiding om direct
in te grijpen.

Conclusie
Inzet van een MBBE als TS4 levert een bijdrage aan ondersteuning van de paraatheid, maar is
relatief duur. Inzet van een MBBE wordt efficiënter als er meerdere aaneengesloten posten
buiten dienst zijn. Ondersteuning door inzet van personele capaciteit (niet als eenheid) is naar
verwachting effectiever. In formele zin kan deze oplossing bijdragen aan de dekking. Als in dit
geval gekozen wordt voor het inzetten van personeel met VRU als hoofdwerkgever is de
preparatieve ondersteuning aan posten beperkt, maar sluiten de werkzaamheden aan bij de
reguliere taken. Als er wordt gekozen voor tijdelijke uitbreiding van personele capaciteit om de
paraatheid te ondersteunen dan kan de ondersteuning aan posten worden vergroot, maar zijn
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ook de kosten hoger. Hierbij blijft het onzeker of er voldoende werkzaamheden zijn die een
efficiënte inzet mogelijk maken.
Het optimaliseren van de inzet van vrijwilligers kan een bijdrage leveren aan het beperken van
het ontstaan van paraatheidsknelpunten. Aan het oplossen van aanwezige knelpunten levert
deze ontwikkeling geen bijdrage. De groep kan niet risicogericht worden ingezet.
De ontwikkelingen zijn hieronder kwalitatief tegen elkaar afgezet.

Inzet MBBE

Inzet VRU personeel

Optimaliseren inzet Vrijwilligers

bijdrage paraatheid

Extra bijdrage aan
'koude org.'

bijdrage dekking

kostenindicatie

Risicogestuurde inzet van ‘los’ personeel levert naar verwachting de grootste bijdrage aan het
ondersteunen van paraatheidsknelpunten. Experimenteren met risicogerichte paraatheid door
gestuurd inzetten van repressief personeel vindt draagvlak bij veel postcommandanten, zo is
gebleken bij bezoeken aan de postcommandantoverleggen. Het gebruik van VRU personeel
geeft hierbij de meeste zekerheid voor optimaal gebruik van personeel. Dit personeel heeft
immers al werkzaamheden vanuit de ‘koude’ taken. Extra preparatieve ondersteuning van
posten is in dit geval niet mogelijk.

Vervolg ondersteuning paraatheid
Hoewel het beeld van de paraatheid niet vraagt om acuut handelen is er reden tot zorg over de
paraatheid van posten. De verwachting is dat, gezien de maatschappelijke ontwikkelingen, het
aantal paraatheidsknelpunten niet zal afnemen. Het ontwikkelen van innovatieve manieren om
de paraatheid te borgen is de komende jaren dan ook noodzakelijk.
Om de paraatheid te kunnen blijven borgen is het nodig dat de VRU haar informatiepositie op
het gebied van paraatheid verbeterd en nog beter gebruik gaat maken van de regionaal
beschikbare personele capaciteit. Hiervoor willen we komend jaar enkele proeftuinen inrichten:


Proeftuin 1: Ontwikkelen paraatheidsdashboard
Wat gaan we doen:
o Ontwikkelen van een paraatheidsdashboard dat actueel inzicht geeft in de
paraatheid van eenheden en posten.
o Uitwerken concept risicogerichte paraatheid.
o Doorontwikkeling gebruik ‘Brandweerrooster’ (beschikbaarheid vrijwilligers)
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Resultaat: Een actueel inzicht in de paraatheid wat de basis vormt om de
beschikbare paraatheidsondersteuning risicogericht in te zetten.
Kosten: €50.000


Proeftuin 2: Gerichte inzet van een kleine flexibele repressieve ondersteuningsgroep.
Wat gaan we doen:
o Ervaring opdoen met het gericht inzetten van een kleine groep (5-10)
medewerkers die gedurende 6 maanden 1 dag per week de paraatheid op
posten ondersteunen. Deze medewerkers vormen een zogenaamde FROG
(Flexibele Repressieve OndersteuningsGroep) die vraaggericht kan worden
ingezet.
Resultaat: Inzicht in praktische werkwijze en benodigde spelregels van flexibele
paraatheidsondersteuning.
Kosten: €50.000



Proeftuin 3: Onderzoek mogelijkheden gestuurde inzet vrijwilligers met VRU als
hoofdwerkgever.
Wat gaan we doen:
o Bepalen belemmeringen en mogelijkheden (o.a. juridisch, financieel,
bedrijfsmatig) van gestuurde inzet van vrijwilligers met VRU als
hoofdwerkgever.
Resultaat: Inzicht in belemmeringen en mogelijk potentieel (personele capaciteit) om
de paraatheid te ondersteunen
Kosten: €40.000
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