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1 Inleiding
De samenleving verandert in hoog tempo. Risico’s worden hierdoor gevarieerder in aard
en omvang. Dit heeft gevolgen voor de brandweerzorg: er is behoefte aan een meer
flexibele brandweerorganisatie. Daarom wil de VRU naast de standaard uitruk een meer
flexibele en gedifferentieerde uitruk mogelijk maken, die voldoet aan de uitgangspunten
die op landelijk niveau voor de incidentbestrijding worden gesteld: ‘Uitruk op maat’.
Het vastgestelde landelijk kader Uitruk op maat laat zien dat bij een maatgevend
incident (binnenbrand woning) een basisbrandweereenheid (TS6), zoals bedoeld in het
Besluit Veiligheidsregio’s artikel 3.1.2, als minimale slagkracht wordt gealarmeerd. Dit
gebeurt door het ter plaatse laten komen van een TS-6 of door met 2 voertuigen en
bezetting, een basisbrandweereenheid TS-6 samen te stellen.
Bij kleinere incidenten, met een beperkt risico, kan worden afgeweken van de
basisbrandweereenheid TS-6 door met een kleinere bezetting uit te rukken. Denk hierbij
aan: een kleine buitenbrand, liftopsluiting, een containerbrand of een autobrand, met
voor zover valt te overzien geen escalatierisico van betekenis. Door bij deze kleinere
klussen de mogelijke bezetting aan te passen kan personeel inzetbaar blijven voor
andere taken en kan schaarse beschikbaarheid van vrijwilligers beter worden benut.
Aansluiten bij de landelijke ontwikkeling van uitruk op maat geeft de VRU mogelijkheden
om de flexibiliteit bij de uitruk te vergroten. Hiermee wordt, naast de standaard inzet
van TS-6, ook uitruk als TS-4 voor alle posten binnen de regio mogelijk. Vooral bij posten
met vrije instroom kan deze aanvullende uitrukmogelijkheid ervoor zorgen dat een
eenheid bij onverwachte onderbezetting (van TS6) toch een bijdrage kan leveren aan de
brandweerzorg als TS4. Daarnaast kan het vergroten van de flexibiliteit er in sommige
gevallen toe leiden dat meer eenheden gelijktijdig kunnen worden ingezet, wat de totale
slagkracht vergroot.
Het uitgangspunt is dat Uitruk op Maat een aanvulling is op de huidige werkwijze met
TS6. Met de flexibiliteit van Uitruk op Maat kan beter ingespeeld worden op de vraag
vanuit de maatschappij, en blijft het niveau van brandweerzorg gewaarborgd.

1.1

Doelstelling

Het doel van deze werkwijze is om de inzetmogelijkheden van de TS op alle posten en
voor alle ploegen te vergroten. Naast de standaard uitruk met TS-6 wordt ook een uitruk
als TS-4 mogelijk. Met deze aanvullende werkwijze komen we tot een flexibel, veilig en
verantwoord optreden. Door Uitruk op Maat regionaal in te voeren wordt inzet en
vakbekwaamheid beter geborgd.
Met het invoeren van ‘uitruk op maat’ binnen de VRU als werkwijze
vervalt de werkwijze van de huidige operationele maatregel VVB.

1.2

Leeswijzer

Operationele maatregel ‘TS4’
De variabele voertuigbezetting heeft een
lange historie binnen de VRU. De laatste
beleidsperiode (2014-2019) was uitruk
van TS4 mogelijk als operationele
maatregel. Posten met een tijdelijk
knelpunt in de paraatheid kwamen in
aanmerking om als TS4 uit te rukken. Een
bestuurlijk besluit per post was hiervoor
noodzakelijk en de post diende de
beperkte bezetting (TS4) vooraf door te
geven aan de meldkamer. Optreden met
alleen TS4 was alleen mogelijk bij P2
meldingen of P1 meldingen OMS.

Om uitruk op maat als regionale werkwijze te kunnen implementeren is een uitwerking
van de repressieve werkwijze, een verdiepende RI&E ‘TS-flex’, en een
vakbekwaamheidsprogramma beschikbaar. Dit document beschrijft de repressieve
werkwijze. Hierin staan de werkafspraken die gelden bij de verschillende
inzetmogelijkheden. De overige deelproducten zijn separaat uitgewerkt.
In deze werkwijze wordt ingegaan op de belangrijkste uitgangspunten van uitruk op
maat voor de VRU. Vervolgens wordt beschreven welke maatgevende scenario’s we
hanteren en welke inzetmogelijkheden er zijn afhankelijk van de bezetting van een TS.
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Deze werkwijze is tot stand gekomen in afstemming met een vertegenwoordiging van de
organisatie, waaronder clustercoördinatoren/commandanten, het OPC,
Vakbekwaamheid, Team Arbo en Meldkamer Brandweer en is input opgehaald bij
postcommandanten en ploegleiders.

2 Uitruk op maat
2.1

Afwijking van standaardbezetting

De standaardbezetting van een basisbrandweereenheid zoals bedoeld in het Besluit
Veiligheidsregio’s artikel 3.1.2 is een TS-6. Uitruk op Maat betekent dat in specifieke
gevallen kan worden afgeweken van de standaardbezetting van een
basisbrandweereenheid. Deze afwijking van de bezetting is mogelijk op basis van artikel
3.1.5. Besluit Veiligheidsregio’s, mits wordt voldaan aan een tweetal voorwaarden:
1. het moet verantwoord zijn op grond van vakinhoudelijke overwegingen;
2. het mag geen afbreuk doen aan veiligheid en gezondheid van eigen personeel.
Met deze werkwijze, die is gebaseerd op het landelijk kader uitruk op maat, een
specifiek vakbekwaamheidsprogramma en een verdiepende RI&E, zijn bovengenoemde
voorwaarden ingevuld.

2.2

Landelijk kader

Het vastgestelde landelijk kader Uitruk op maat laat zien dat bij kleinere incidenten, met
een beperkt risico, kan worden afgeweken van de basisbrandweereenheid TS-6 door een
kleinere bezetting. Bij een maatgevend of vergelijkbaar incident, biedt ‘uitruk op maat’
de mogelijkheid om, door het ter plaatse laten komen van 2 voertuigen met een
minimale bezetting van 4 personen, de taken van een basisbrandweereenheid TS-6 uit te
voeren. Andere varianten in de voertuigbezetting zijn mogelijk maar worden niet
landelijk ondersteund. De VRU kent geen varianten die afwijken van het landelijk kader.

Landelijk kader
Dit kader geeft de wijze weer voor het
optreden van de brandweer bij ‘uitruk
op maat bij brand’.
1. De basis van het operationele
optreden bij een maatgevend incident is
de alarmering van een TS6, die eventueel
modulair samengesteld kan worden.
2. Mits veilig (en) verantwoord, kan een
TS-flex, wanneer deze als eerste eenheid
ter plaatse is, starten met het bestrijden
van het maatgevende incident. Dit is een
keuze die enkel kan worden gemaakt

Voor een maatgevend scenario alarmeren we het potentieel van een TS-6. Het landelijk
kader gaat uit van een woningbrand als maatgevend scenario.
Als er minder potentieel dan een TS6 nodig is, kan de klus worden geklaard met een TSflex.
Ter plaatse kunnen we vaak pas goed beoordelen welk potentieel werkelijk nodig is.
Wanneer er meer dan een TS-flex of TS6 nodig is, wordt opgeschaald. Deze manier van
werken is eeuwenoud en sluit momenteel aan bij de gangbare praktijk zoals blijkt uit de
evaluatie1.

door de bevelvoerder van de eerste
eenheid en valt ook onder diens
verantwoordelijkheid.
3. In de opleiding en training van
manschappen en bevelvoerders dient
aandacht te zijn voor de
inzetmogelijkheden en beperkingen van
de TS-flex, waarbij wordt getraind o.b.v.
de minimale bezetting (TS4).

2.3

Uitgangspunten VRU

Uitgangspunten voor het inrichten van de werkwijze Uitruk op Maat binnen de VRU zijn:
1. VRU volgt het Landelijk kader ‘Uitruk op maat bij brand’.
2. De vastgestelde MAR Midden Nederland is een uitgangspunt voor de uitwerking
van uitruk op maat in de VRU.
3. De minimale bezetting van een TS is 4 personen.
4. Uitruk op maat richt zich alleen op de tankautospuiten. Grootschalig optreden en
inzet van specialismen zijn geen onderdeel van deze werkwijze.

1

Evaluatie landelijk kader Uitruk op Maat, IFV 2021
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5.

6.

7.

De inrichting van uitruk op maat is geen bezuinigingsopgave. Dit betekent dat de
bezetting van de beroepsploegen (aantal stoelen) ongewijzigd blijft als gevolg van
uitruk op maat.
De personele sterkte van een post met vrije instroom is gebaseerd op het
bestaande Warm formatie kader (WFK) met TS-6. Hieruit volgt dat het streven blijft
dat elke post 24/7 op sterkte is om uit te kunnen rukken met een TS6.
Inzet vindt plaats met het huidige materieel zoals vastgelegd in het MPBSP (geen
nieuw of aangepast materieel)

3 Maatgevende incidenten
Op basis van het landelijk kader uitruk op maat en de vastgestelde meldings- en
alarmeringsregeling voor Midden Nederland (MAR-MNL) heeft de VRU een aantal
maatgevende incidenten2 gedefinieerd:
1.

Brand gebouw
Brand in een gebouw, waarbinnen één of meerdere gebruiksfuncties aanwezig
zijn en mensen (kunnen) verblijven.

2.

Brand bijgebouw
Brand in een al dan niet vrijstaand pand dat dienstbaar is aan een hoofdgebouw
en bevat geen verblijfsobjecten.

3.

Ongeval wegvervoer letsel
Een ongeval waarbij een voertuig (wegvervoer) is betrokken waarbij enig
lichamelijk letsel is ontstaan.

Alle incidenten kleiner dan het maatgevende incident zijn ‘kleinere’ of niet-maatgevende
incidenten.
Voor maatgevende incidenten geldt dat de initiële inzet van minimaal een TS6 wordt
gevraagd. Op basis van de daadwerkelijke melding kan de centralist of bevelvoerder het
inzetvoorstel vraaggericht aanpassen. Een volledig overzicht van de initiële
incidentclassificatie (MAR-MNL) staat in bijlage 1.

2

Het huidige maatgevend incident in het landelijk kader is binnenbrand woning. In navolging van bijna
driekwart van de regio’s is dit maatgevende scenario verbreed naar gebouwbrand. Binnen de MAR-MNL wordt
ook ongeval wegvervoer letsel als maatgevend beschouwd.
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4 Inzetmogelijkheden TS-flex
Na de implementatie van Uitruk op Maat kunnen alle TS-en in principe flexibel ingezet
worden als TS-4 en als TS-6: TS-flex. Inzet als TS-flex kan plaatsvinden nadat aan alle
voorwaarden is voldaan. Al het repressieve personeel is opgeleid en geoefend om naast
TS-6 ook als TS-4 uit te rukken.

4.1

Voorbereiding

Voordat een eenheid daadwerkelijk als TS-flex kan uitrukken zijn onderstaande
voorbereidingen noodzakelijk:

Materieel
De TS dient voorzien te zijn van tanksignalering zodat watervoorraad inzichtelijk is ook
van buiten het voertuig. Dit is bij alle nieuwe voertuigen (TS basis en TS compact)
standaard beschikbaar.

Vakbekwaamheid
Personeel op het voertuig dient volledig opgeleid te zijn en te blijven volgens de
landelijke eisen in combinatie met de aanvullende oplegger zoals beschreven in het
‘Vakbekwaamheidsprogramma TS-flex’.

Verdiepende RI&E
Met het oog op Uitruk op Maat is een verdiepende RI&E uitgevoerd, waarin eventuele
risico’s en de genomen beheermaatregelen zijn benoemd.

Alarmering
Op basis van de beschikbaarheid van personeel kan de TS flexibel worden bezet. De
mogelijke inzet als TS-flex wordt in het meldkamersysteem opgenomen. Hoe sneller de
beschikbare bezetting na alarmering bekend is, des te flexibeler kan de inzet worden
bepaald.
Bij een melding bepaalt het incidenttype de minimaal benodigde bezetting. Door een
snelle terugkoppeling3 is de beschikbare bezetting < 1 minuut na alarmering in beeld.
Hieruit blijkt of de TS-flex kan worden bezet door 4 of 6 personen. Op basis van deze
terugkoppeling is duidelijk of het incidenttype en de benodigde bezetting
overeenkomen en of er 1 of 2 TS-flex moeten worden ingezet. Als terugkoppeling niet
binnen 1 minuut kan plaatsvinden wordt een TS-flex beschouwd als TS-44.
Hierdoor ontstaan voor de TS de volgende inzetvarianten:
1) Een TS-flex is TS-6 en treedt zelfstandig op bij een incident met 1xTS en 6
personen: regulier optreden TS6;
2) Een TS-flex is TS-4 en treedt zelfstandig op bij een niet maatgevend incident
met 1 x TS en minimaal 4 personen;
3) Een TS-flex is TS-4 en treedt met een aanvullende eenheid TS-flex op als
samengestelde eenheid bij een maatgevend incident.

3
4

Bv. door gebruik 2-wegpager
Bij maatgevende incidenten wordt in dat geval dus 2x TS-flex gealarmeerd.
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4.2

Inzet als TS-6

De standaardbezetting binnen de regio is een bezetting van zes volledig opgeleide
personen: een chauffeur/pompbediener, een bevelvoerder en vier manschappen 5:

Indien na alarmering ook blijkt dat de bezetting minimaal 6 personen is, is aanvullende
alarmering in beginsel niet nodig. Het optreden met een bezetting van zes personen is
het reguliere optreden. Dat geldt voor zowel maatgevende als kleiner dan maatgevende
scenario’s (TS4- als TS6-meldingsclassificaties). Deze werkwijze is hier niet verder
uitgewerkt.
Geen volledige bezetting TS6:
In dit geval kunnen zich er drie situaties voordoen:
1) Een post kan géén TS-6 en geenTS-4 leveren en is niet in staat om uit te rukken;
2) De post levert minimaal een TS-4 voor een meldingsclassificatie die beoordeeld
is op de slagkracht van TS-4: de eenheid is inzetbaar en treedt zelfstandig op
(zie 4.3);
3) De post levert minimaal een TS-4 voor een meldingsclassificatie die beoordeeld
is op de slagkracht van een TS6: de eenheid is inzetbaar en zal optreden als
onderdeel van een samengestelde eenheid (zie 4.4).
Aanvulling door de meldkamer conform de huidige procedure: Bevelvoerder geeft aan
dat eenheid onderbezet is. De meldkamer alarmeert, indien nodig, de volgende eenheid
uit de KVT.

5

Rekening houdend met het aspirantenbeleid van de VRU.
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4.3

Inzet als TS-4

Een TS-flex mag met een minimale bezetting van 4 personen uitrukken5. Deze paragraaf
beschrijft de werkwijze bij het uitrukken naar niet-maatgevende incidenttypen
(meldingsclassificaties met een slagkracht van minimaal TS4).

Werkwijze:
1. Bezetting bestaat uit minimaal vier volledig opgeleide personen: een chauffeur,
bevelvoerder en twee manschappen.
2. De bevelvoerder geeft aan de meldkamer door met welke bezetting hij/zij
uitrukt. Dit is nodig voor het totaalbeeld in geval van verdere opschaling.
Als de BV dit niet aangeeft, dan vraagt de centralist naar de bezetting.
3. De bevelvoerder maakt een gevaarsinschatting, bepaalt mogelijkheden en
onmogelijkheden, telt klussen, prioriteert deze en schaalt op indien nodig. Met
een TS4 is één ploeg van twee collega’s in te zetten voor één taak (klus).
4. Indien meerdere taken gelijktijdig uitgevoerd moeten worden, dan dient de BV
verder op te schalen.
Hierbij houdt de bevelvoerder rekening met de tijd dat het kost om een tweede
eenheid ter plaatse te kunnen krijgen.
5. Op basis van zijn verkenning geeft de bevelvoerder een nader bericht:
 ‘klein incident, geen extra TS’
 ‘klein incident, aanvulling TS-flex’. Het kan zijn dat de bevelvoerder van de
TS-flex ter plaatse meer handjes of middelen nodig heeft om het (niet
maatgevend) incident af te handelen. De bevelvoerder vraagt aan de
meldkamer om een extra eenheid. Hierop wordt de eerstvolgende
eenheid in de KVT gealarmeerd6.
 ‘maatgevend scenario, extra TS’ (zie 4.3: samengesteld optreden).
Het incident blijft de kwalificatie ‘klein incident’ houden.
 ‘middelincident’, 2x extra TS i.v.m. opschaling.
met als doel om zowel een aanvullende eenheid te krijgen t.b.v. de
samengestelde eenheid, als een (derde) TS voor ‘middelincident’, dan
dient hij/zij hier ‘trapsgewijs’ om te vragen. Oftewel: (110+120)+130.
6. De bevelvoerder en chauffeur vormen de back-up ploeg. Indien de ingezette
ploeg in een noodsituatie terecht komt, dan kan de back-up ploeg hier op
reageren.

Werkafspraken:
6

Dit is een TS-flex met minimale bezetting van 4 personen.
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Het is niet toegestaan dat vrijwilligers zelfstandig met een PM of eigen vervoer
ter plaatse komen om zich te voegen bij een reeds ingezette eenheid.

Geen volledige bezetting TS-4:
Als een post onverwachts geen minimale bezetting TS-4 kan leveren dan kan de eenheid
niet uitrukken.
Aanvulling door de meldkamer conform de huidige procedure: personeel geeft aan dat
eenheid onderbezet is. De meldkamer alarmeert de volgende eenheid uit de KVT.

4.4

Inzet met een samengestelde eenheid

Voor een aantal meldingsclassificaties is de slagkracht van een TS-6 vereist. Deze
slagkracht kan enerzijds door één TS-flex met een standaardbezetting van zes personen
worden geleverd. Deze slagkracht kan ook geleverd worden door een samengestelde
eenheid: een TS-flex met een bezetting van 4 personen aangevuld met een tweede TSflex7. De tweede eenheid kan zowel TS-4 als TS-6 zijn:

OF

TS-4

TS-4

TS-4

TS-6

Werkwijze samengesteld optreden:
1) De bezetting van de eerste 2 eenheden bestaat uit minimaal TS-4.
2) Beide bevelvoerders geven door met welke bezetting zij uitrukken.
Dit is noodzakelijk voor het totaalbeeld in geval van verdere opschaling.
Als de BV dit niet aangeeft, dan vraagt de centralist naar de bezetting;
3) De eerst aankomende bevelvoerder ter plaatse (110) is operationeel
leidinggevende en voert de regie;
4) De eerste bevelvoerder maakt een gevaarsinschatting, bepaalt mogelijkheden
en onmogelijkheden, telt klussen, prioriteert deze en schaalt op waar nodig.
Hierbij houdt de bevelvoerder rekening met de opkomsttijd van de aanvullende
eenheid;
5) Bij het ter plaatse komen meldt de tweede bevelvoerder (120) zich bij de 110.
6) Samenwerking en afstemming werkzaamheden
a) Standaard treden ploegen van beide eenheden op onder het commando van
hun eigen bevelvoerder met ieder een eigen taak.
b) Afhankelijk van de situatie kan de TS-flex ook worden aangevuld met
personeel van de 2e TS. Manschappen van de tweede eenheid worden dan
toegevoegd aan de eerste eenheid. In dat geval zullen portofoons moeten

7

Andere eenheden (zoals (HV/RV dienst bus) zijn binnen de werkwijze van de VRU geen
onderdeel van een samengestelde eenheid.
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7.

8.

worden bijgeschakeld en gaan de manschappen onder leiding van de 110
optreden8.
Een samengestelde eenheid treedt op binnen de classificatie ‘klein’ incident.
Een OVD wordt daarom niet standaard mee gealarmeerd.
Daarnaast valt het binnen de span of control van de 110 om leiding te geven
aan een samengestelde eenheid.
Op basis van zijn verkenning geeft de bevelvoerder 110 een nader bericht:
 ‘klein incident, geen extra TS’
 ‘middelincident’, (reguliere procedure: extra TS, OvD etc.).

Werkafspraken
 Indien een (ploeg van de) tweede eenheid geen taak heeft dan heeft de BV van
deze eenheid de regie om er op toe te zien dat er niet op eigen initiatief
opgetreden gaat worden.
 Het is niet toegestaan dat vrijwilligers zelfstandig met een PM of eigen vervoer
ter plaatse komen om zich te voegen bij een reeds ingezette eenheid.

4.5

Opschaling

De focus van het landelijk kader Uitruk op Maat en daarmee ook van de TS-flex ligt
voornamelijk op het leveren van gepaste slagkracht bij de initiële inzet voor
verschillende incidenttypen.
Uitruk op maat richt zich op de slagkracht voor het maatgevend incidenttype. Bij
opschaling geldt dat dit gebeurt met TS-6. Deze eenheid komt niet samengesteld ter
plaatse. Dit sluit aan bij het landelijk kader Uitruk op Maat. Leiding en coördinatie wordt
ingezet volgens de bestaande afspraken binnen de MAR-MNL.
Hieronder een overzicht van eenheden (TS-en) in geval van opschaling:
Classificatie
Regulier optreden (TS-6)
Samengesteld optreden
Klein
110
(110+120)
Middel
120
130
Groot
130
140
Zeer groot
140
150
Wanneer in geval van opschaling een post geen TS6 kan leveren, dan zal de centralist
een onderbezettingsmelding ontvangen. De centralist alarmeert vervolgens de volgende
eenheid in de KVT.

4.6

Interregionale inzet

Met de omliggende regio’s worden afspraken gemaakt over interregionale inzet voor de
basisbrandweerzorg. De eenheden volgen daarbij de werkwijze van de ontvangende
regio. Afwijkingen ten opzichte van de werkwijze binnen de VRU leiden tot maatwerk op
de posten die het betreft. In de praktijk zijn de afwijkingen beperkt, mede omdat de
meeste regio’s het landelijk kader Uitruk op Maat als uitgangspunt hebben.
Als het gaat om interregionale bijstand (specialistisch en grootschalig) dan zullen wij als
VRU te allen tijde TS6 leveren aan onze buurregio. Dit is in lijn met het de afspraken in
het Grootschalig Brandweeroptreden (GBO). De werkwijze Uitruk op Maat heeft hier
geen betrekking op.
8

In de praktijk zal deze werkwijze vooral worden gebruikt door eenheden die regelmatig gezamenlijk optreden
als samengestelde eenheid.
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4.7

Evaluatie en registratie

De registratie van uitrukken en inzet volgt het reguliere proces. Inzetten worden
voorzien van een rapportage en opgeslagen in VP. De daadwerkelijk uitgerukte bezetting
wordt vastgelegd. Hierdoor is het mogelijk om informatie te herleiden aan een inzet met
TS6 of TS-4.
De uitruktijd9 van alle eenheden (TS-4 en TS-6) wordt geregistreerd in VP. Rapportage
van de gerealiseerde opkomsttijden vindt plaats zoals gebruikelijk binnen de directie
Brandweerrepressie (opkomsttijd gebouwbrand P1).
Bij uitruk van een samengestelde eenheid bepaalt de opkomsttijd van de 2e eenheid de
gerealiseerde opkomsttijd.
Voor het melden van ongevallen of onveilige situaties wordt in het OSIO formulier een
specifiek onderdeel TS-flex toegevoegd. Op die manier kan onderscheid worden
gemaakt tussen meldingen bij inzet van TS6 en TS-4.

9

De wijze waarop de theoretische uitruktijd (operationele grenzen) wordt bepaald, verandert niet door Uitruk
op Maat
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Bijlagen
1.

Overzicht TS-4 en TS-6-meldingsclassificaties

Hieronder het overzicht van meldingsclassificaties met het minimale inzetvoorstel zoals
vastgelegd in de MAR MNL.

MC1

MC2

MC3

Minimale
inzet
TS (bem)
*= ook
samengesteld

Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm

Autom. brand
Autom. brand
Autom. brand
Autom. brand
Autom. brand
Autom. brand

Autom. brand OMS
Br beheerssysteem
Brandmelding PAC
Drukknopmelding OMS
Handmelder OMS

TS (4)
TS (4)
TS (4)
TS (4)
TS (4)
TS (4)
TS (4)

Alarm
Alarm
Alarm

Autom. Gev stof
Autom. Gev stof
Autom. Gev stof

Gev. stof OMS
Gev. stof PAC

TS (4)
TS (4)
TS (4)

Alarm

Luid/optisch
alarm
Luid/optisch
alarm
Luid/optisch
alarm
Luid/optisch
alarm
Luid/optisch
alarm

Alarm

Tunnelalarm

Alarm
Alarm
Alarm
Alarm

TS (4)
CO-melder
Gebouw
Rookmelder
Voertuig/Vaartuig

TS (4)
TS (4)
TS (4)
TS (4)
TS (4)

Brand
Brand

Bijgebouw

TS (4)
1xTS(6*)

Brand
Brand
Brand
Brand
Brand

Buiten
Buiten
Buiten
Buiten
Buiten

1xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(4)

Afval/Rommel
Berm/Ruigte/Bosschage
Container
Industrie
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1xTS(6*)
1xTS(6*)
1xTS(6*)
1xTS(6*)
1xTS(6*)
1xTS(6*)
1xTS(6*)
1xTS(6*)
1xTS(6*)
1xTS(6*)
1xTS(6*)
1xTS(6*)
1xTS(6*)

Brand
Brand
Brand
Brand
Brand
Brand
Brand
Brand
Brand
Brand
Brand
Brand
Brand

Gebouw
Gebouw
Gebouw
Gebouw
Gebouw
Gebouw
Gebouw
Gebouw
Gebouw
Gebouw
Gebouw
Gebouw
Gebouw

Brand
Brand

Luchtvaart
Scheepvaart

1xTS(4)
1xTS(4)

Brand
Brand
Brand
Brand

Specifiek
Specifiek
Specifiek
Specifiek

1xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(4)

Brand

Spoorvervoer

1xTS(4)

Brand

Wegvervoer

1xTS(4)

Brand

Natuur

Dienstverlening
Dienstverlening
Dienstverlening
Dienstverlening
Dienstverlening
Dienstverlening
Dienstverlening
Dienstverlening
Dienstverlening
Dienstverlening
Dienstverlening
Dienstverlening
Dienstverlening
Dienstverlening
Dienstverlening

Brandweer
Brandweer
Brandweer
Brandweer
Brandweer
Brandweer
Brandweer
Dieren
Dieren
Dieren
Dieren
Dieren
Dieren
Multi

01 Woning/Woongebouw
02 Bijeenkomst
03 Cel
04 Gezondheidszorg
05 Agrarisch
05 Industrie
06 Kantoor
07 Logies
08 Onderwijs
09 Sport
10 Winkel
11 Overige

Brandgerucht
Nablussen
Nacontrole

SPECIFIEKE PROCEDURE

Afstemverzoek
Bijstand
Geplande actie
Herbez./Kazern.
Liftopsluiting
Oefening
Dier in problemen
In of op ijs
In put/bassin/kelder
Op hoogte
Te water

1xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(4)
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Dienstverlening
Dienstverlening
Dienstverlening
Dienstverlening
Dienstverlening
Dienstverlening
Gezondheid
Gezondheid
Gezondheid
Gezondheid
Gezondheid

Multi
Multi
Multi
Multi
Multi
Multi

Buitensluiting
Geplande actie
Oefening
Overname meldkamer
Uitval meldkamer
Uitval systeem

1xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(4)
0xTS
1xTS(4)

Onwel/Ziekte
Poging zelfdoding
Reanimatie
Suïcidaal persoon

1xTS(4)

Leefmilieu
Leefmilieu
Leefmilieu
Leefmilieu
Leefmilieu
Leefmilieu
Leefmilieu
Leefmilieu
Leefmilieu
Leefmilieu
Leefmilieu
Leefmilieu
Leefmilieu
Leefmilieu
Leefmilieu
Ongeval
Ongeval
Ongeval
Ongeval
Ongeval
Ongeval

1xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(4)

Stank/Hinder.
Lucht
Uitval
nutsvoorziening
Verontreiniging
Verontreiniging
Verontreiniging
Verontreiniging
Verontreiniging
Water/weer
problemen
Water/weer
problemen
Water/weer
problemen
Water/weer
problemen
Water/weer
problemen
Water/weer
problemen
Water/weer
problemen

Luchtvaart
Luchtvaart
Luchtvaart
Luchtvaart
Luchtvaart

1xTS(4)
1xTS(4)
Bodem
Lucht
Object
Oppervlaktewater

1xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(4)

Gladheid/Sneeuw
Hoogwater
Overstroming/Dijkdoorbraak
Stormschade
Warmte/Droogte
Wateroverlast

Crash
Noodsituatie
Overig LVO
Voorzorg

1xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(4)
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Ongeval
Ongeval
Ongeval
Ongeval
Ongeval
Ongeval
Ongeval
Ongeval
Ongeval
Ongeval
Ongeval
Ongeval
Ongeval
Ongeval
Ongeval
Ongeval
Ongeval
Verkeer
Verkeer
Verkeer

Overig
Overig
Overig
Spoorvervoer
Spoorvervoer
Spoorvervoer
Water
Water
Water
Water
Water
Water
Water
Water
Wegvervoer
Wegvervoer
Wegvervoer

Wegverkeer
Wegverkeer

Lek/zinken woonboot
Letsel
Materieel
Noodsignaal
Persoon in drijfzand
Persoon te water
Schip/watersp. in problemen
Letsel
Materieel
Voertuig te water

1xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(4)
2xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(4)
2xTS(4)
2xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(6*)
1xTS(4)
2xTS(4)

Vervuild wegdek

1xTS(4)
1xTS(4)
1xTS(4)

Letsel
Materieel
Letsel
Materieel

N.B. Naast de meldingsclassificaties kunnen karakteristieken van invloed zijn op de
inzetvoorstellen (bv. gevaarlijke stof). Het aantal karakteristieken is erg groot en de
impact daarvan op de TS-flex is beperkt.
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2. Checklist TS-flex

TS-flex
Alle onderdelen op deze menukaart moeten afgevinkt worden om te starten met Uitruk op Maat
Registratie vindt plaats in lijn met de huidige werkwijze TS6

Post:
Materieel

Tanksignalering aanwezig10

Vakbekwaamheid

Opleidingstraject doorlopen (vakbekwaamheidsplan)

Eindtoets optreden TS-4

Voorbereiding
incidentbestrijding

Uitrukprotocol beschikbaar stellen

Optioneel: Inrichten 2-weg pager

Werkafspraken TS-flex

Meldkamer

Toevoegen bezetting TS4 in GMS

Ploeg(en) koppelen aan eenheid (indien van toepassing)

Informeren centralisten

10

Zodat de inhoud van de watertank aan de buitenzijde zichtbaar is.
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3. Begrippen
Begrip
TS-flex

Definitie
Standaard tankautospuit (TS) met een bezetting van vier of
zes personen. Afhankelijk van de bezetting treedt de eenheid
op als TS-4 of als TS-6

TS4

Standaard tankautospuit (TS) met een bezetting van vier,
volledig opgeleide personen, bestaande uit: een chauffeur,
bevelvoerder en twee manschappen.

TS6

Standaard tankautospuit (TS) met een bezetting van zes
volledig opgeleide personen, bestaande uit een chauffeur,
bevelvoerder en vier manschappen.
Samenstelling van twee TS-flex die ter plaatse de slagkracht
van minimaal een TS-6 vormen

Samengestelde eenheid

LMC’s

MAR-MNL

Maatgevend scenario

Kleiner dan maatgevend
incident

Landelijke Meldingsclassificaties. Aan ieder incidenttype is
een inzetvoorstel gekoppeld. Het is mogelijk om hier
differentiatie in aan te brengen, waarbij onderscheid
gemaakt kan worden tussen een TS4 en TS6-scenario:
meldingsclassificaties waarbij een TS4 zelfstandig kan
optreden en meldingsclassificaties waarbij de slagkracht van
een TS6 gealarmeerd moet worden.
Vastgestelde meldings- en alarmeringsregeling voor
Meldkamer Midden Nederland. Hierin is onderscheid
gemaakt tussen meldingsclassificaties waarbij een TS4
zelfstandig kan optreden en meldingsclassificaties waarbij de
slagkracht van een TS6 gealarmeerd moet worden.
Landelijk vastgesteld begrip voor een incident dat door de
aard, plaats en/of omvang minimaal de slagkracht van een
TS-6 vraagt. Deze slagkracht kan samengesteld zijn.
Landelijk vastgesteld begrip voor een incident dat door de
aard, plaats en/of omvang minder dan de inzet van een TS6
vraagt en waarbij een TS4 zelfstandig kan optreden.
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