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1 Inleiding 
 
Eén van de belangrijkste uitdagingen van de brandweer is om na alarmering snel 

op de plaats van het incident te komen om de brand te bestrijden of hulp te 

verlenen. De zogenaamde ‘opkomsttijd’ wordt daarom aangemerkt als een 

belangrijke prestatie indicator voor het niveau van de basisbrandweerzorg in een 

gebied.  

 

Brandweerpost Doetinchem ondervindt problemen om te voldoen aan de 

opkomsttijden. Het management van Brandweer Achterhoek West, waartoe post 

Doetinchem behoort, heeft de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen 

om dit probleem aan te pakken. Desondanks is het niet gelukt om dit vraagstuk 

structureel op te lossen. Om die reden heeft Michiel Verlinden, afdelingshoofd 

Incidentbestrijding VNOG, opdracht gegeven tot het project Optimaliseren 

opkomsttijden post Doetinchem. Dit rapport bevat de bevindingen van de 

projectgroep en voorstellen voor een oplossing. 

 

Hoofdstuk 2 bevat een managementsamenvatting. De opdracht en vraagstelling 

van het onderzoek staan in hoofstuk 3. Hoofdstuk 4 gaat in op de samenstelling 

van de projectgroep en manier waarop de projectgroep te werk is gegaan. In 

hoofdstuk 5 worden eerdere onderzoeken naar de Doetinchemse problematiek 

samengevat. Hoofdstuk 6 gaat in op de huidige situatie en werkwijze van post 

Doetinchem. De knelpunten in de huidige werkwijze worden geschetst in hoofdstuk 

7. Hoofdstuk 8 bevat een samenvatting van de problemen die de vrijwilligers 

ervaren. In hoofdstuk 9 bevat een overzicht van alle bevindingen. Tot slot wordt in 

hoofdstuk 10 een aantal aanbevelingen gedaan.  
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2 Managementsamenvatting 
 
De post Doetinchem heeft al meer dan een decennium moeite om overdag op tijd 

voldoende personeel op de kazerne te krijgen om de uitruk van de eerste 

tankautospuit (TS) te garanderen. Om een oplossing te vinden, zijn verschillende 

onderzoeken verricht en voorstellen gedaan.  

 

De problematiek 

De knelpunten zijn de afgelopen jaren echter niet opgelost maar groter geworden. 

De gemiddelde uitruktijden1 van post Doetinchem zijn op alle momenten van de 

dag toegenomen: overdag zijn de uitruktijden ten opzichte van 2013 bijna 

verdubbeld tot gemiddeld 5:27 minuten. Tussen 16.00 en 18.00 uur - het tijdsblok 

dat meeste incidenten plaatsvinden - zijn uitruktijden méér dan verdubbeld. De 

uitruktijd loopt in dat tijdsblok op tot gemiddeld meer dan negen minuten. In de 

avonden, nachten en weekenden - als vrijwilligers op de kazerne verblijven - 

bedraagt de uitruktijd gemiddeld 2:54 minuten.  

 

In het bestuurlijk vastgestelde rapport Slagkracht wordt ervanuit gegaan dat de 

eerste TS van post Doetinchem binnen 1:30 minuut na alarmering de kazerne 

verlaat. Dit geldt zowel overdag als ’s nachts. Dit betekent dat overdag de normtijd 

met 360% wordt overschreden. In de kritieke uren loopt deze overschrijding op tot 

gemiddeld 600%. Buiten kantoortijden wordt de genormeerde uitruktijd met bijna 

200% overschreden. 

 

In de avonden, nachten en weekenden kazerneren zes vrijwilligers op de kazerne. 

Ook op die momenten is een tijdige uitruk van de eerste TS niet gegarandeerd. Dit 

komt omdat gekazerneerden zowel verantwoordelijk zijn voor de uitruk van eerste 

TS als van het redvoertuig.  

 

De vrijwilligers benadrukken dat het inmiddels ‘geen vijf voor twaalf maar één voor 

twaalf’ is en dat het management nu een besluit moet nemen over de invoering van 

een structurele oplossing van het opkomstprobleem: ‘De tijd van pleisters plakken 

is ruimschoots voorbij’.  

 

De oplossing die in de verschillende onderzoeksrapporten naar voren komt, is het 

kazerneren van personeel. Dit betekent dat het huidige model met overdag vrije 

instroom, waarbij vrijwilligers van huis of werk naar de kazerne komen, vervangen 

wordt door een model waarbij het personeel op de kazerne verblijft. Alleen op deze 

manier kan de uitruktijd worden verbeterd.  

 

Dit is ook de conclusie van onderhavig onderzoek. Er zijn momenteel te weinig 

vrijwilligers die in Doetinchem wonen en werken én op tijd in de kazerne kunnen 

zijn. Het duurt overdag minimaal acht minuten voordat voldoende vrijwilligers op 

de kazerne kunnen arriveren. Dit geldt in de ideaal situatie dat alle vrijwilligers 

beschikbaar zijn én daadwerkelijk opkomen. Ook is niet gekeken naar te vervullen 

functies. 

 

Daarnaast constateert de projectgroep dat sprake is van een cultuur van vrijheid en 

vrijblijvendheid. De post heeft geen betrouwbaar inzicht in de beschikbaarheid van 

vrijwilligers. Vrijwilligers registeren hun beschikbaarheid niet consequent in 

PRECOM en als men aangeeft beschikbaar te zijn, kan men bij een alarmering 

alsnog besluiten niet op te komen, zonder daar naderhand door de leiding op 

                                           
1 De tijd tussen het ontvangen van de melding door de brandweerman/vrouw en het tijdstip dat het 

eerste brandweervoertuig de kazerne verlaat. De opkomsttijd bedraagt voornoemde tijd plus de 
verwerkingstijd op de meldkamer en de rijtijd naar het incident en is navanant hoger.  
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aangesproken te worden. De vrijwilligers geven zelf aan organisatie-, cultuur- en 

managementproblemen te ervaren. Medewerkers zeggen behoefte te hebben aan 

leiding met visie die sturing geeft, helder en direct communiceert, besluiten neemt 

en handhaaft. 

 

Het is de projectgroep opgevallen dat in Doetinchem noodzakelijke management-

informatie - zoals normtijden, gerealiseerde uitruk- en opkomsttijden, aantal en 

soort uitrukken - niet beschikbaar is en ook niet (eenvoudig) uit systemen te 

verkrijgen is. In een organisatie die verantwoordelijk is voor snelle hulpverlening en 

waar ‘elke minuut’ telt, is dit bijzonder te noemen. 

 

Oplossingsrichtingen 

De projectgroep schetst vier oplossingsrichtingen voor de dagsituatie, oplopend van 

minst ingrijpend tot meest ingrijpend:  

I  Het vrije instroommodel met aanvullende afspraken; 

II Een model waarin de uitruk wordt verzorgd door vrijwilligers met een 

dagdienstfunctie, aangevuld met gekazerneerde vrijwilligers; 

III Een model waarin dagdienstmedewerkers met harde koppeling de uitruk 

verzorgen; 

IV  Een volledig beroepsmodel. 

  

Met model I wordt de genormeerde uitruktijd van de eerste TS van 1:30 minuut 

niet gehaald. Ook niet indien deze tijd – net als bij andere posten met vrije 

instroom - verruimd wordt tot vier minuten. Het model wordt voor de volledigheid 

genoemd mocht de post in de toekomst wel over voldoende vrijwilligers beschikken 

die tijdig op de kazerne kunnen arriveren. 

 

Met oplossingsrichtingen II, III en IV kan een snelle uitruk worden gerealiseerd. 

Geadviseerd wordt eerst de oplossingsrichting met de minste gevolgen te 

onderzoeken (II) en indien deze optie niet haalbaar blijkt, na te gaan of een 

volgende oplossingsrichting te realiseren is.  

 

Met model II kan met een geschatte investering van 0,65 fte een uitruktijd van drie 

minuten worden gegarandeerd. Dit leidt tot een verbetering van de uitruktijd van 

2:28 minuten (in het tijdsblok 07.00 uur tot 16.00 uur) respectievelijk 6:15 

minuten (in tijdsblok 16.00 uur tot 18.00 uur).  

 

Daarnaast wordt voorgesteld de vrijwilligersorganisatie van de post Doetinchem los 

te koppelen van de kazernering. De blusgroepen gaan hierdoor de kern van de 

uitrukorganisatie vormen. Dit betekent tevens dat vrijwilligers niet verplicht worden 

te kazerneren waardoor wellicht een groter potentieel aan vrijwilligers kan worden 

aangeboord. Aanvullend wordt voorgesteld een nieuw ‘kader’ te vormen, bestaande 

uit de ploegchefs en waarnemend ploegchefs van respectievelijk de vrijwilligers, 

dagdienstmedewerkers met een vrijwillige aanstelling en de kazerneringsploegen. 

Dit kader kan worden aangevuld met twee personen die verantwoordelijk zijn voor 

het programma vakbekwaamheid.  

  

Naast een nieuw organisatiemodel is in Doetinchem een verandering van cultuur en 

leiderschap nodig. De huidige cultuur van vrijheid en vrijblijvendheid moet worden 

veranderd en snelle hulp aan de burger moet weer centraal worden gesteld: als de 

pieper gaat, heeft de ‘warme’ taak voorrang. Geadviseerd wordt een dashboard te 

maken met actuele managementinformatie zodat de leiding permanent inzicht heeft 

in de prestaties en tijdig bij kan sturen.  
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Vrijwilligers en postleiding willen prioriteit geven aan snelle hulpverlening en vragen 

het hoogste management van de VNOG nadrukkelijk weer prioriteit te geven aan 

een snelle uitruk. De leiding van de post wil zich bij de uitoefening van haar taken 

door de leiding van de organisatie in woord en daad gesteund voelen.  

 

Tot slot: de vrijwilligers roepen om daadkracht en besluitvorming. Zij benadrukken 

dat na alle onderzoeken en rapporten het management na vijftien jaar een besluit 

moet nemen en een structurele oplossing moet bieden voor het uitrukprobleem van 

de post Doetinchem.  
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3 Opdracht en vraagstelling 
 

Het project Optimalisering Opkomsttijden post Doetinchem heeft de opdracht 

gekregen om voorstellen te doen om te zorgen dat de eerstelijns brandweer-

voertuigen van post Doetinchem brandweerzorg kunnen leveren, die voldoet aan de 

normtijden. 

 

Op basis van de voorstellen kan het management van de VNOG maatregelen treffen 

die er voor zorgen dat de brandweerpost Doetinchem binnen de vastgestelde 

normtijden bij een brand of incident aanwezig is. 

 

De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidt: 

 

Wat maakt dat de post Doetinchem problemen ondervindt bij het halen van de 

opkomsttijden en welke oplossing(en) kunnen een bijdrage leveren aan het 

oplossen van de geconstateerde problemen? 

 

Om deze vraag te beantwoorden is een viertal deelvragen gesteld: 

 Hoe ziet de huidige situatie eruit: onder meer personeelsbestand, gerealiseerde 

uitruk- en opkomsttijden? 

 Tegen welke knelpunten/problemen loopt de post Doetinchem aan?  

 Wat zijn mogelijke oplossingen om het probleem op te lossen? 

 Welke – combinatie van – oplossing(en) is het beste om het probleem op te 

lossen? 

 

Bij het onderzoek zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
 Voor wat betreft de vraag wat de brandweer Doetinchem moet leveren, is 

uitgegaan van bestuurlijke besluiten in het kader van het rapport Risicogerichte 

slagkracht en bluswaterzorg (kortweg ‘rapport Slagkracht’). Op basis van de 

risico’s van het gebied is bepaald welke voertuigen op welke kazernes geplaatst 

moeten worden. Hier is ook vastgelegd welke voertuigen post Doetinchem moet 

leveren. Zie paragraaf 6.1. 

 In het rapport Slagkracht is ook vastgelegd binnen welke tijdsnormen een post 

de voertuigen moet leveren. Uitgangspunt is dat korpsen met vrije opkomst de 

voertuigen binnen vier minuten op straat hebben en korpsen met gekazerneerd/ 

beroeps personeel binnen 1:30 minuut. In het rapport Slagkracht is voor post 

Doetinchem uitgegaan van de genormeerde uitruktijd van 1:30 minuut. Deze tijd 

geldt 24 uur per dag, zeven dagen per week. Zie ook paragraaf 6.3.3.  

 Indien het onmogelijk blijkt een basiseenheid van zes personen op tijd de straat 

op te krijgen, staat de wetgever een andere samenstelling van de basisbrand-

weereenheid toe. Als voorwaarde is gesteld dat wordt voorzien in een 

gelijkwaardig niveau van brandweerzorg en geen afbreuk wordt gedaan aan de 

veiligheid en gezondheid van het brandweerpersoneel2. Het algemeen bestuur 

van de VNOG heeft een afwegingskader variabele voertuigbezetting vastgesteld 

op grond waarvan bepaald kan worden welke variant van variabele 

voertuigbezetting (TS4 of SIV2) in welke situatie het best passend is. Het 

bestuur heeft ook bepaald dat variabele voertuigbezetting uitsluitend is 

toegestaan indien een post kampt met structurele onderbezetting3.  

                                           
2  Besluit veiligheidsregio’s, artikel 3.1.5.  
3  Algemeen bestuur VNOG, Afwegingskader Variabele voertuigbezetting VNOG, 3 september 2015. 
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4 Projectgroep en werkwijze 
 
Bij het vormen van het projectteam is gezocht naar een evenwichtige samenstelling 

van vrijwilligers (met en zonder dagdienstfunctie) en naar deskundigheid. Om de 

onafhankelijkeheid te waarborgen is een projectleider van buiten BAW 

aangetrokken. Ook de OR/OC is gevraagd zitting te nemen in de projectgroep.  

 

Het projectteam was als volgt samengesteld: 

 Wilma Kleiboer; projectleider  

 Ben de Blok; dagdienstmedewerker BAW 

 Oscar Budding; dossierhouder IB OR VNOG 

 Hans Dijkman (tot juli 2016) /Peter van Balen (vanaf september 2016); 

postcommandant Doetinchem 

 Renzo de Jonge; beleidsmedewerker BAW 

 Marc Koenders; dossierhouder IB OR VNOG 

 Paul Lendering; vertegenwoordiger OC BAW  

 Rob Nederhoff; vakspecialist IB BAW 

 Mark Oost; (vrijwillig) ploegchef post Doetinchem 

 Berny Gunsing; vrijwilliger post Doetinchem 

 

Na vaststelling van het projectplan door de opdrachtgever is het onderzoek gestart. 

Er zijn vier fasen doorlopen: 

a. Het beschrijven van de huidige situatie; 

b. Het inventariseren en analyseren van knelpunten; 

c. Het inventariseren van mogelijke oplossingen; 

d. Het doen van een voorstel. 

 

Direct na haar aantreden is de projectleider benaderd door een aantal vrijwilligers 

die de zorg uitspraken dat de projectgroep niet het volledige beeld van de aard en 

oorzaken van het opkomstproblemen zou krijgen. Om die reden zijn alle negen 

kazerneploegen bezocht om te horen wat hun visie op de problematiek is en welke 

oplossingsrichtingen zij zien. Ook zijn twee sessies met vrijwilligers met een 

dagdienstfunctie belegd.  

 

De projectgroep heeft ook de rapporten bestudeerd die de afgelopen jaren over in 

het kader van de opkomsttijd zijn opgesteld.  

 Rapportage Kazernering, mei 2001 

 Notitie beschikbaarheid en uitruktijden bij brandweer Doetinchem, 2005 

 Rapport Brandweerzorg gegarandeerd, 2006 

 Notitie Paraatheid, Nu en en in de toekomst, 2011. 

 Notitie opkomsttijden, 2011 

 Projectplan paraatheid, oktober 2012 

 

 

4.1 Constateringen 
 

 Het heeft de projectgroep veel moeite gekost om – actuele – management-

informatie over de post Doetinchem te krijgen: aantal en soort uitrukken, 

uitruktijden, opkomsttijden.  
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 Deze gegevens bleken niet - direct - voorhanden en als deze uit systemen te 

destilleren waren dan moesten de gegevens regelmatig worden bewerkt omdat 

zij vervuild bleken4. Zelfs gegevens over het aantal uitrukken van de post zijn 

tot op het eind aangepast en gecorrigeerd.  

 

 Daarnaast bleek geen actueel personeelsoverzicht beschikbaar met gegevens 

over opkomsttijden van de vrijwilligers. Om hier zicht op te krijgen, heeft de 

projectgroep een database ingericht waarin op persoonsniveau alle relevante 

gegevens over de vrijwilligers zijn opgenomen, zoals woon- en werkadres, 

beschikbaarheid, uitruktijden vanaf verschillende adressen. Dank is 

verschuldigd aan Edward Huizer, vrijwillig ploegchef van post Doetinchem, die 

de database heeft ontwikkeld. 

 

  

                                           
4  De uitruktijden van de SIV zijn meegenomen in verschillende uitruk- en opkomsttijden. Dit vertekent 

het beeld in positieve zin. Voor de SIV zijn immers slechts twee in plaats van zes vrijwilligers nodig. 
Bovendien waren deze vrijwilligers tijdens hun diensten op de kazerne aanwezig.   
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5 Resultaten eerdere onderzoeken 
 

De post Doetinchem heeft al meer dan een decennium problemen om tijdig bij een 

incident te arriveren. De afgelopen vijftien jaar zijn verschillende onderzoeken 

uitgevoerd om een oplossing voor dit probleem te vinden. In dit hoofdstuk wordt 

een samenvatting gegeven van geconstateerde problemen, oorzaken en 

voorgestelde oplossingen. 

 

 

5.1 Omvang probleem 
 
In 2001 wordt het opkomstprobleem van post Doetinchem als volgt geschetst:  

 
“Voor de bebouwing in ons verzorgingsgebied geldt overwegend 8 minuten opkomsttijd als norm. 
Deze norm wordt nu veelal overschreden. Volgens onderzoekgegevens uit 1999 wordt dit 
veroorzaakt omdat tijdens werkuren de uitruktijd vanaf 1995 opliep van 4 naar ruim 5 minuten en 
gedurende de overige periode van 6 naar ruim 6,6 minuten.  
 
Met een gekazerneerde bemanning, met uitruktijden variërend van onder de minuut (oefen- en 
wachturen) tot ongeveer 1½ minuut (slaapuren), is de normtijd voor het overgrote gedeelte van het 
verzorgingsgebied te realiseren. Kwetsbaar blijft de situatie overdag, zowel tijdens werkdagen als op 
weekend-, feest- en andere vrije dagen indien dan, conform de oorspronkelijke planning, niet 
gekazerneerd wordt.”5 

 

In 2006 analyseert een projectgroep de uitrukgegevens om zicht te krijgen op het 

probleem6. Geconcludeerd wordt dat de brandweer overdag in 37% van de 

spoedeisende gevallen te laat op het incidentadres is gekomen (later dan acht 

minuten). In 25% van het totale aantal spoedeisende meldingen kwam de brandweer 

ná 12 minuten ter plaatse7. Het advies luidde om de problematiek aan het college 

van B&W voor te leggen en het college een uitspraak te laten doen over het 

gewenste niveau van de brandweerzorg. Het rapport heeft het college nooit bereikt. 

 

In 2011 wordt opnieuw een onderzoek uitgevoerd8. Dit wijst uit dat de uitruktijd 

overdag ligt tussen de 3:33 (tussen 9.00 en 16.00 uur als de meeste dagdienst-

medewerkers op de kazerne zijn) en 8:16 minuten (tussen 16.00 en 18.00 uur)9. 

Tijdens de kazernering bedraagt de uitruktijd 3:04 tot 3:28 minuten10. In de notitie 

die destijds is opgesteld, wordt de lange uitruktijd tijdens de kazernering niet als 

probleem benoemd. 

 

 

5.2 Oorzaken 
 
In 2005 wordt een groot aantal knelpunten benoemd als oorzaken voor het 

opkomstprobleem11. De projectgroep constateert dat de knelpunten uit 2005 in 

2016 nog steeds actueel zijn (zie hoofdstuk 6, 7 en 8) en vermeldt deze hieronder  

integraal. Op dat moment werd uitgerukt vanaf de kazerne van de C. Missetstraat. 

 

Van 2014 wordt uitgerukt vanaf de kazerne aan de Stokhorstweg. De knelpunten 

blijken na de verhuizing niet veranderd. 

 

                                           
5  Pagina 3, Rapportage Kazernering, 8 mei 2001 
6  over de periode 1 januari tot en met 28 oktober 2006 
7  Pagina 5, Notitie Brandweerzorg Gegarandeerd, 6 december 2006 
8  Pagina 6, notitie Opkomsttijden, januari 2011 
9  Niet duidelijk wordt welk jaar(jaren) het betreft.  
10  Niet duidelijk wordt welk jaar(jaren) het betreft.  
11  Pagina 4, Notitie “Beschikbaarheid en uitruktijden post Doetinchem”, 2005 
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1. Opkomst overdag is bij alarmering van twee blusgroepen niet gegarandeerd (geen zekerheid 1e 
TS bezetting). 

2. Opkomst bij avond/nacht is bij opschaling middelincident na alarmering van twee blusgroepen 
niet gegarandeerd (geen zekerheid 2e TS bezetting). 

3. Onevenredige verdeling over negen blusgroepen van beschikbaar en in Doetinchem wonend 
personeel. 

4. Overdag kan met het aanwezige personeel aan de C. Missetstraat en de voor hun geldende 
afspraken geen opkomstgarantie worden gegeven. 

5. Tussen 07.00 - 08.00 en 16.00 - 18.00 uur bestaan er "zwarte gaten" in de aanwezigheid van het 
personeel aan de C. Missetstraat.  

6. Personeel moet verlof inleveren bij de werkgever wanneer men voor een uitruk naar de 
brandweer gaat. 

7. Personeel krijgt geen toestemming of beperkt toestemming van de werkgever om naar een uitruk 
van de brandweer te gaan. 

8. Met de invoering van de kazernering is de consignatieplicht in de dienstweek vervallen. Hierdoor 
heeft men ook geen ruilplicht bij afwezigheid in de dienstweek meer. Dit heeft tot gevolg dat men 
met veel meer vrijblijvendheid in de dienstweken met de beschikbaarheid omgaat. 

9. De motivatie en beweegredenen om bij de brandweer te gaan zijn van de hedendaagse 
brandweerman bij brandweer Doetinchem anders dan vijf tot tien jaar terug. 

10. Personeel gaat buiten Doetinchem wonen. Tot aan de kazernering was de korpsafspraak dat 
personeel in Doetinchem moest wonen en bij voorkeur in Doetinchem werken. 

11. In alle lagen is de openheid in communicatie en terugkoppeling nog niet optimaal en zeker voor 
verbetering vatbaar. 

12. Bij een inzet komt het voor dat meerdere bevelvoerders op de 1e TS mee uitrukken. De 
vraagstelling is of zij: 
 Wel structureel de schakeling kunnen maken naar de functie van brandwacht. 
 Voldoende zijn geoefend voor de functie van brandwacht. 
 Hoe blijft de garantie aanwezig voor het aanwezig zijn van een bevelvoerder voor een 2e TS 

bij opschaling naar middel incident. 
13. De indruk bestaat dat de mentaliteit onder het personeel niet optimaal is. Dit uit zich in beelden 

zoals: 
 1x in 9 dagen een kazernedienst en de oefeningen is voldoende. Meer hoeft eigenlijk niet. 
 Bij een prioriteit 2-inzet gaat het personeel van de C. Missetstraat mee terwijl het personeel 

van de opgeroepen groepen nog onderweg is. 

 Bevelvoerders houden zich niet altijd aan de gemaakte afspraken en procedures m.b.t. op 
welke wijze, met wie en met hoeveel personen uit te rukken. 

 Brandwachten koppelen klachten/opmerkingen niet altijd via de juiste kanalen terug. 
 Opgeroepen personeel wat voor niets aan de kazerne komt gaat hier na twee tot drie keer 

anders over denken. Het "bekijk het maar" gevoel kan dan insluipen. 
 Personeel in de diverse lagen, van brandwacht t/m postcommandant voelen zich niet altijd 

serieus genomen dan wel gesteund door de bovenliggende laag. 
 

 

5.3 Oplossingen 
 

In alle rapporten – met uitzondering van het rapport van de werkgroep Paraatheid 

uit 2011 - wordt het kazerneren van personeel gezien als de oplossing voor het 

probleem: 
 “In september 1997 heeft de gemeenteraad in principe ingestemd met het voorstel om vrijwillig 

brandweerpersoneel te huisvesten in de directe nabijheid van brandweervoertuigen (kazer-

nering). Daardoor wordt het mogelijk dat de brandweer tijdig kan arriveren bij incidenten.”12  
 “De optie ziet er in basis als volgt uit: De bezetting van de kazerneploeg bestaat uit zes 

personen. Waarvan vier personen met een volledige beroepsbetrekking in de 24 uurdienst (de 
bevelvoerder en drie brandwachten) en twee vrijwilligers volgens het huidige 
kazerneringsprincipe. In de daguren worden de twee vrijwilligersplekken ingevuld met het nu al 
aan de kazerne werkzame personeel.”13  

 “Wat brandweer Doetinchem betreft, is de oplossingsrichting niets te doen aan de onder druk 

staande opkomsttijden geen optie. De overige oplossingsrichtingen zijn grofweg te rangschikken 
van minder ingrijpend met minder (financiële) consequenties, naar ingrijpend met veel 
(financiële) consequenties”… “De meest ingrijpende oplossingsrichtingen, een beroepsbezetting 
tijdens kantoortijden, lost de problematiek geheel op”… “Het formeren van een dagploeg dat 
tijdens kantoortijden in een rooster werkt, is voorgelegd aan het dagdienstpersoneel van het 
cluster BAW. Een werkgroep gaat vanaf december 2010 aan de slag met de voorgestelde 
oplossingsrichting.”14 

                                           
12  Pagina 2, rapportage Kazernering repressieve dienst brandweer Doetinchem, mei 2001 
13  Pagina 10, Notitie beschikbaarheid en uitruktijden bij brandweer Doetinchem 2005 
14  Pagina 18, Notitie opkomsttijden januari 2011 
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De werkgroep Paraatheid – dat in 2011 de opdracht had om de paraatheid in 

Brandweer Achterhoek West te organiseren en borgen - kwam met de volgende 

drie oplossingen15: 
 Inventariseren van beschikbaarheid vrijwilligers en samenstellen van nieuwe blusgroepen; 
 Het inzetten van een Snel Inzetbaar Voertuig (SIV); 
 Het verder terugdringen van automatische meldingen.  

 

In 2014 is een proef met de SIV uitgevoerd: “De aanleiding hiervoor was de wens om de 

kwaliteit van de brandweerzorg te verbeteren, met name op het vlak van paraatheid en opkomsttijden in 

de beide clusters”16.  

 

In het evaluatierapport wordt onder meer geconcludeerd: “De snellere opkomsttijd (van 

de SIV) is een gevolg van het inzetten van minder mensen met behulp van een rooster/kazernering”17.   

 

Omdat met de SIV werd uitgerukt met twee in plaats van zes personen en deze 

twee personen gekazerneerd waren, is deze conclusie niet verrassend. Echter, 

omdat de SIV niet ingezet mag worden bij maatgevende incidenten, mag de 

opkomsttijd van de SIV niet meegerekend worden bij de berekening van de 

opkomsttijden van een TS6. Dit mag alleen als de SIV in combinatie met een back-

up van een TS6 of TS4 wordt gebruikt, hetgeen in de pilot niet het geval was. 

 

 

5.4 Constateringen 
 

Op grond van de onderzoeken uit het verleden kan het volgende worden 

geconstateerd: 

 Het opkomstprobleem van post Doetinchem speelt - in ieder geval - sinds 2001; 

 Sinds 2001 is een snelle uitruk van de eerste TS tussen 07.00 en 18.00 uur niet 

gegarandeerd; 

 In de tijdsblokken 07.00 - 08.00 uur en 16.00 - 18.00 is de uitruktijd opgelopen 

tot meer dan acht minuten (2011); 

 In 2011 bedraagt de uitruktijd tijdens de kazernering 3:04 tot 3:28 minuten. Dit 

is meer dan het dubbele van de normtijd van maximaal 1:30 minuut; 

 Deze overschrijding van de normtijd tijdens de kazernering wordt in 2011 niet 

als een probleem benoemd; 

 De in 2005 geconstateerde problemen en oorzaken zijn in 2016 nog volledig 

actueel;  

 Het management is niet in staat gebleken de problematiek op te lossen. 

 

                                           
15  Pagina 3, projectplan Paraatheid, oktober 2012 
16  Pagina 3, Evaluatierapport SIV, januari 2014 
17  Pagina 9, Evaluatierapport SIV, januari 2014 
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6 Huidige organisatie en werkwijze 
 

6.1  Voertuigen en benodigde bezetting 
 
Bij de start van het project beschikt de post Doetinchem in totaal over zes 

voertuigen. Onderstaande tabel bevat een overzicht van de voertuigen en de 

bemensing die nodig om deze voertuigen na alarmering uit te laten rukken. 

 
Tabel 1:  Overzicht voertuigen en benodigde bemensing post Doetinchem bij aanvang 

project. 

 
voertuig samenstelling 

 
totaal 
aantal 

Basisbrandweerzorg 
 

1e tankautospuit (TS) 1 bevelvoerder, 1 chauffeur, 4 manschappen 6 

2e tankautospuit 1 bevelvoerder, 1 chauffeur, 4 manschappen 6 

1 redvoertuig                         1 chauffeur, 1 manschap 2 

                                      
                     2 bevelvoerders, 3 chauffeurs, 9 manschappen 

 
14 
 

Overige voertuigen 
 

1 WTS 500 1 bevelvoerder, 1 chauffeur, 4 manschappen 6 

1 WTS 1000 1 bevelvoerder, 1 chauffeur, 4 manschappen 6 

1 haakarm waterbak                          1 chauffeur, 1 manschap 2 

1 verzorgingsunit                         1 chauffeur, 1 manschap 2 

1 COH-container                         1 chauffeur, 1 manschap 2 

                                     
                            2 bevelvoerders, 5 chauffeurs, 11 manschappen 

 
18 
 

 

Het algemeen bestuur van de VNOG heeft in september 2015 het rapport 

Risicogerichte slagkracht en bluswaterzorg vastgesteld. Met dit rapport worden de 

brandweervoertuigen op basis van de risico’s van het gebied over de regio 

verdeeld. Voor de post Doetinchem betekent dit dat de haakarm waterbak (6m3) en 

de WTS 500 vervangen worden door een grote tankwagen (TWG). 
 
Tabel 2:  Overzicht toekomstige voertuigen en benodigde bemensing post Doetinchem 

 
voertuig samenstelling 

 
totaal 
aantal 

Basisbrandweerzorg 
 

1e tankautospuit (TS) 1 bevelvoerder, 1 chauffeur, 4 manschappen 6 

2e tankautospuit (TS) 1 bevelvoerder, 1 chauffeur, 4 manschappen 6 

1 redvoertuig 1 chauffeur, 1 manschap 2 

 
2 bevelvoerders, 3 chauffeurs, 9 manschappen 

 
14 
 

Overige voertuigen 
 

1 TWG 1 chauffeur, 1 manschap 2 

1 WTS 1000 1 bevelvoerder, 1 chauffeur, 4 manschappen 6 

 
1 bevelvoerder, 2 chauffeurs, 5 manschappen 

 
8 
 

 

In het document “Posten zijn de basis” is vastgesteld dat voor een post als 

Doetinchem met twee TS-en en maximaal drie specialismen de optimale bezetting 

36 mensen is. 
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6.2 Poststerkte en werkwijze 
 

De uitruk van de post Doetinchem wordt verzorgd door vrijwillig personeel. De post 

Doetinchem beschikt op dit moment (stand van zaken d.d. 21 juni 2016) over 66 

vrijwilligers. Daarnaast zijn er 15 vacatures. Als de post op sterkte is dan zijn er 81 

vrijwilligers. 

 

Poststerkte (d.d. 21 juni 2016) 
 
81 vrijwilligers: 

 66 vrijwilligers 
 15 vacatures 

 
Van de 66 vrijwilligers: 

 wonen er 39 in Doetinchem; 
 werken er 33 in Doetinchem; 
 wonen en werken er 24 in Doetinchem; 
 werken er 10 in Doetinchem die elders wonen; 
 wonen er 15 in Doetinchem die elders werken; 
 wonen en werken er 17 elders. 

 

 

Indien post Doetinchem geheel op basis van vrije instroom zou draaien, dan is een 

sterkte van 36 personen nodig om de voertuigen te bemensen.18 Om de uitruk te 

organiseren, zijn de vrijwilligers verdeeld in blusgroepen en kazerneploegen.  

 

Tijdens kantoortijden 

Op werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur wordt de eerste TS van post Doetinchem 

bemand op basis van vrije instroom van vrijwilligers.  

 

De vrijwilligers zijn hiertoe in vier zogenoemde blusgroepen verdeeld. Een 

blusgroep heeft een week “dienst”, zonder de verplichting om bij een alarmering 

daadwerkelijk op te komen.  

 

Alarmering gaat volgens het principe ‘één blusgroep voor één voertuig’. De eerste 

personen van de gealarmeerde groep die op de kazerne arriveren, bemensen de 

eerste tankautospuit (eerste zes, met de juiste functie) of het redvoertuig (eerste 

twee, met de juiste functie). Voor elk ander voertuig wordt een volgende blusgroep 

gealarmeerd.  

 

Voor alarmering wordt gebruik gemaakt van het systeem PRECOM. Bij een incident 

worden de leden van de dienstdoende blusgroep gealarmeerd op hun PRECOM 

tweewegpager. De dienstdoende vrijwilliger kan de alarmering accepteren of 

weigeren. Door acceptatie geeft hij19 aan daadwerkelijk naar de kazerne te komen. 

Op een scherm in de kazerne is vervolgens zichtbaar welke personen de alarmering 

geaccepteerd dan wel geweigerd hebben. Indien minder dan zes personen de 

alarmering accepteren, alarmeert het PRECOM-systeem na 45 seconden 

automatisch de volgende groep20.  

 

Naast acceptatie of weigering van de alarmering biedt PRECOM ook de mogelijkheid 

vooraf de beschikbaarheid op te geven in het agendasysteem. Zo ontstaat inzicht in 

de beschikbare vrijwilligers. Desondanks is binnen post Doetinchem geen betrouw-

baar inzicht in het aantal beschikbare vrijwilligers dat daadwerkelijk opkomt bij een 

alarmering. 

                                           
18  Pagina 3, notitie Posten zijn de basis, 20 juli 2015 
19  Waar ‘hij’ staat, kan ook ‘zij’ worden gelezen. 
20  De dienstdoende bevelvoerder kan ook om alarmering van de volgende groep vragen, bijvoorbeeld in 

het kader van opschaling. Dit gebeurt dan via de meldkamer.  
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Per werkdag worden voor de dienstdoende blusgroep een Bevelvoerder van Dienst 

(van 7.00 tot 18.00 uur) en een Chauffeur van Dienst (7.00 tot 8.00 uur en van 

16.00 tot 18.00 uur) ingesteld om ervoor te zorgen dat deze functies in ieder geval 

voor één voertuig geregeld zijn. In de avonden en weekenden, dus tijdens de 

kazernediensten, is er voor het tweede voertuig ook een Bevelvoerder van Dienst. 

Zij ontvangen hiervoor een consignatievergoeding. Ook zijn voertuigen ter 

beschikking gesteld zodat zij bij alarmering met prioriteit naar de kazerne kunnen 

komen. 

 

In de blusploegen zitten ook beroepsmedewerkers van de VNOG met een 

zogenaamde ‘zachte koppeling’. De betreffende medewerker oefent een (koude) 

hoofdfunctie bij de VNOG uit en heeft daarnaast een vrijwillige aanstelling bij de 

post Doetinchem. Vanuit zijn vrijwillige aanstelling is hij beschikbaar voor de 

uitruk21. Indien een beroepsmedewerker met een zachte koppeling deel uit maakt 

van de gealarmeerde groep en op moment van alarmering op de kazerne werkzaam 

is, onderbreekt hij zijn hoofdtaak en gaat mee met de uitruk. Beroepsmedewerkers 

die deel uit maken van een blusgroep zijn niet verplicht de dag waarop de 

blusgroep dienst heeft op de kazerne aanwezig te zijn en kunnen ten tijde van 

alarmering elders in de regio aan het werk zijn of verlof hebben.   

 

Buiten kantoortijden 

Gedurende de avonden en tijdens weekenden en feestdagen wordt de eerste uitruk 

verzorgd door gekazerneerde vrijwilligers. Op werkdagen wordt gekazerneerd 

tussen 18.00 - 07.00 uur (13-uursdienst). In de weekenden en tijdens nationale 

feestdagen tussen 18.00-18.00 uur (24-uursdienst).  

 

Voor de kazernering heeft de post Doetinchem de blusgroepen onderverdeeld in 

negen ploegen, bestaande uit negen personen (inclusief vacatures), die de 

kazernering verzorgen. Per dienst zijn zes vrijwilligers aanwezig: één bevelvoerder, 

één chauffeur en vier manschappen. De gekazerneerde vrijwilligers verzorgen de 

uitruk van de eerste tankautospuit en het redvoertuig. Dit gaat als volgt: 

 

Eerste TS 

 De gealarmeerde TS wordt bemenst door de zes gekazerneerde vrijwilligers.  

 Bij alarmering van een volgend voertuig (dus tweede TS, redvoertuig etc.) wordt 

de dienstdoende vrijwillige blusgroep gealarmeerd. Deze vrijwilligers komen van 

huis naar de kazerne om het gealarmeerde voertuig te bemensen. 

 

Redvoertuig 

 Indien het redvoertuig als eerste gealarmeerd wordt, dan wordt dit voertuig 

bemenst door twee gekazerneerde vrijwilligers. 

 Indien na het redvoertuig de TS gealarmeerd wordt, dan wordt deze bemenst 

door de resterende vier gekazerneerden. Tevens worden vrijwilligers van de 

dienstdoende blusgroep gealarmeerd. Zij komen naar de kazerne om de 

resterende twee functies op de TS te vervullen. 

 Indien een volgend voertuig wordt gealarmeerd, wordt deze ook bemenst door 

vrijwilligers van een volgende blusgroep, die vanaf huis naar de kazerne komen. 

 

Er zijn geen afspraken gemaakt over herbezetting van de kazerneploeg in geval van 

een inzet. 

 

De postcommandant heeft een beroepsaanstelling van 0.7 fte en is verantwoor-

delijk voor de paraatheid van de post Doetinchem. Hij geeft leiding aan de 

ploegchefs van de negen kazerneploegen. De ploegchefs hebben een vrijwillige 

                                           
21 In het vervolg wordt uitsluitend de vorm ‘hij’ gehanteerd. Voor ‘hij’ kan ook ‘zij’ worden gelezen.  
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aanstelling. De postcommandant en de negen ploegschefs vormen het zogenoemde 

‘kader’. Drie van de negen ploegchefs hebben naast de vrijwillige aanstelling ook 

een dagdienstfunctie bij de VNOG. De postcommandant wordt aangestuurd door de 

teamleider Incidentbestrijding Achterhoek. De postcommandant is verantwoordelijk 

voor de grote lijnen en het kader voor de dagelijkse gang van zaken. 

 

 

6.3 Uitrukken en opkomsttijden 
 

Aantal alarmeringen  

De gemeente Doetinchem heeft bijna 57.000 inwoners, verdeeld over de stad 

Doetinchem, de dorpen Wehl en nieuw Wehl (6.850 inwoners) en Gaanderen (5.570 

inwoners) en het omliggende buitengebied met buurtschappen Dichteren, 

Langerak, Wijnbergen en IJzevoorde. In 2016 is de post Doetichem 421 

gealarmeerd, waarvan 269 keer met prio 1. 

 
Tabel 3: Aantal alarmeringen post Doetinchem, 2013 - 2016 

 
 
Tabel 4: Aantal Prio 1 uitrukken post Doetinchem, 2013 – 2016 

 
 

Zoals uit voorgaande onderzoeken blijkt, heeft de post Doetinchem vooral moeite 

om na alarmering tijdig voldoende personeel op het voertuig te krijgen. Wat is de 

omvang van het probleem: wat zijn de tijdnormen en welke tijden worden daad-

werkelijk gerealiseerd?  

 

Normtijden 

De tijdsnormen zijn vastgelegd in het rapport Slagkracht22. In dit rapport wordt 

gerekend met een opkomsttijd van 4 minuten voor een post met vrije instroom en 

1:30 minuut voor een post met beroeps en/of gekazerneerd personeel. Voor de 

                                           
22  Pagina 6, Bijlagenboek AA Eindrapport Van risico’s naar slagkracht; Een model voor een risico 

gerelateerde operationele slagkracht voor de Brandweer VNOG, september 2014 
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post Doetinchem is uitgegaan van een uitruktijd van 1:30 minuut. Bijlage 3 bevat 

overzicht van de uitrukgebieden van post Doetinchem bij een uitruktijd van 1:30, 4 

respectievelijk 7 minuten. 

 

In het rapport Slagkracht wordt ervan uitgegaan dat in Doetinchem 24/7 voldoende 

vrijwilligers beschikbaar zijn om die uitruktijd te garanderen: overdag dagdienst-

personeel en in de avonden, nachten en weekenden gekazerneerde vrijwilligers.  

 

Definities 
 
De opkomsttijd is de tijd tussen de melding van een incident en het moment dat de brandweer ter 
plaatse is. De opkomsttijd bestaat uit de verwerkingstijd, uitruktijd en de rijtijd. De opkomsttijd wordt 
als een belangrijk kwaliteitskenmerk van de brandweer beschouwd. De opkomsttijden voor de eerste 

TS zijn vastgelegd in het Besluit veiligheidsregio’s. Deze tijden bedragen, afhankelijk van de 
gebruiksfunctie, 5, 6, 8, of 10 minuten23. 

 
Figuur 1: Schematische weergave opkomsttijd brandweer24 

 
 
De verwerkingstijd is de tijd tussen het binnenkomen van de melding op de alarmcentrale en het 
daadwerkelijk alarmeren van de brandweer. 
De uitruktijd is de tijd tussen het ontvangen van de melding op de pager van de 
brandweerman/vrouw en het tijdstip dat het eerste brandweervoertuig de kazerne verlaat. 
De rijtijd is de tijd die het eerste voertuig nodig heeft om van de kazerne naar de plaats van het 
incident te komen. 

 

 
Rekenregels rapport Slagkracht 
 
Opkomsttijd 1e TS: 8 minuten  
alarmeringstijd + uitruktijd + aanrijdtijd 
korps met kazernering of beroeps: 1:30 min + 1:30 min + 5 min  
Korps met vrije instroom: 1:30 min + 4 min + 2:30 min 
Opkomsttijd 2e TS: 20 minuten  
alarmeringstijd + uitruktijd + aanrijdtijd + overdracht 
korps met kazernering of beroeps: 1:30 min + 1:30 min + 10 min + 7 min 
Korps met vrije instroom: 1:30 min + 4 min + 7:30 min + 7 min 
Opkomsttijd redvoertuig: 18 minuten  
alarmeringstijd + uitruktijd + aanrijdtijd  
korps met kazernering of beroeps: 18 minuten: 1:30 min + 1:30 min + 15 min  
korps met vrije instroom: 18 minuten: 1:30 min + 4 min + 12:30 min 
 

                                           
23  Pagina 21, rapport Ter Plaatse!, Onderzoek naar de opkomsttijden en dekkingsplannen van de 

brandweer, juni 2012 
24  Pagina 32, rapport Ter Plaatse!, Onderzoek naar de opkomsttijden en dekkingsplannen van de 

brandweer, juni 2012 
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6.4 Gerealiseerde uitruk- en opkomsttijden 
 

In de tabellen 5 en 6 wordt een overzicht gegeven van de gerealiseerde uitruk- en 

opkomsttijden van de post Doetinchem. Vanaf 2014 wordt uitgerukt vanaf de 

kazerne aan de Stokhorstweg. Uit een praktijkproef blijkt dat de interne routing van 

de nieuwe kazerne minder gunstig is dan die van de voormalige kazerne.  

 
Tabel 5: Gerealiseerde uitruktijden (gemiddeld) 2013 – 2016 

 
 werkdagen  

07.00 – 16.00 uur 
 

werkdagen  
16.00 – 18.00 uur 
 

avond/nacht 
(kazernering) 

2013 3:17 4:25 2:48 

2014 2:45 * 3:07 * 2:55 

2015 4:45 6:38 2:55 

2016 5:27 9:15 2:54 

* inclusief uitruk SIV (uitruk met 2 gekazerneerde vrijwilligers). 

 
Tabel 6: Gerealiseerde opkomsttijden (gemiddeld) 2013 – 2016 

 
 werkdagen  

07.00 – 16.00 uur 
werkdagen  
16.00 – 18.00 uur 
 

avond/nacht 
(kazernering) 

2013  6:38  7:32  7:28 

2014  8:08 *   7:49 *   6:54 

2015  9:09 11.52  7:35 

2016 10:35 15:42  8:30 

* inclusief uitruk SIV 
 
 

6.5 Constateringen 
 

Voor wat betreft de organisatie en werkwijze wordt het volgende geconstateerd: 

 Ten behoeve van het leveren van tijdige basisbrandweerzorg van post 

Doetinchem is een snelle opkomst van veertien personen vereist; 

 Om de overige voertuigen de straat op te krijgen, zijn op dit moment achttien 

personen nodig. Na invoering van het materieelspreidingplan zijn dat er acht; 

 Er is overdag geen betrouwbaar inzicht in het aantal vrijwilligers dat bij 

alarmering kan opkomen; 

 Vrijwilligers met een dagdienstfunctie zijn – ook wanneer zij dienst hebben – 

niet aan de kazerne gebonden; 

 De in het rapport Slagkracht vastgestelde normtijd voor post Doetinchem voor 

de uitruk van 1:30 minuut wordt zowel overdag als in de avonden, nachten en 

weekenden ruim overschreden;  

 Ook indien voor post Doetinchem de normtijd voor een korps met vrije instroom 

van 4:00 minuten zou worden gehanteerd, dan wordt de norm ruim 

overschreden; 

 De gemiddelde uitruktijden zijn sinds 2013 op alle momenten van de dag 

toegenomen: op momenten van vrije instroom zijn de uitruktijden bijna 

verdubbeld; 

 Sinds 2013 zijn in het tijdblok dat de meeste incidenten plaatsvinden (16.00 – 

18.00 uur) de uitruktijden méér dan verdubbeld; 

 Ook op de momenten dat de vrijwilligers kazerneren (avond, nacht en 

weekenden) wordt de uitruktijd van 1:30 minuut niet gehaald; 

 De zes gekazerneerde vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor de uitruk van 

zowel de eerste TS als de hoogwerker is tijdens de kazernering een snelle uitruk 

van de eerste TS niet gegarandeerd. 
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7 Knelpunten huidige organisatie 
 

Voor een repressieve organisatie is het van groot belang dat voldoende personeel 

beschikbaar is voor de uitruk en dat deze personen snel op de kazerne kunnen 

komen. Om die reden heeft de werkgroep in kaart gebracht hoeveel vrijwilligers op 

verschillende tijdstippen beschikbaar zijn en hoe lang het duurt voordat zij op de 

kazerne zijn (opkomsttijd). De vrijwilligers hebben hun beschikbaarheid zelf 

aangegeven, inclusief geschatte opkomsttijd.  

 

 

7.1 Beschikbaarheid vrijwilligers Doetinchem 
 
Tabel 7: Beschikbaarheid op werkdagen van het aantal vrijwilligers per tijdsblok 

 
 07.00 - 08.00 

 

 

08.00 – 16.00  
 
 

16.00 - 18.00  
 
 

18.00 - 24.00 
 
 

24.00 – 07.00 
 
 

Wonen en 
werken (24) 

16 15 
 

14 
 

17 17 

Werken (10) 3 
 

7 2 0 0 

Wonen (15) 1 0 
 

2 12 12 

 
 

20 22 18 29 29 

 

Uit het overzicht blijkt dat van de 66 vrijwilligers van post Doetinchem (zie 

paragraaf 6.2) per tijdsblok 18 tot maximaal 29 personen beschikbaar zijn.  

 

Omdat de vrijwilligers verdeeld zijn over vier blusgroepen worden in eerste 

instantie de vrijwilligers gealarmeerd die in die week dienst hebben. Tabel 8 geeft 

een overzicht van het aantal vrijwilligers per blusgroep dat per tijdsblok 

beschikbaar is. Dit betreft de meest gunstige situatie: dit zijn de vrijwilligers die 

aangegeven hebben in de gelegenheid te zijn om op te komen. Ook is nog geen 

onderscheid gemaakt naar functies (bevelvoerder, chauffeur en manschap). Uit de 

tabel blijkt dat het aantal beschikbare vrijwilligers per groep beperkt is: in de meest 

gunstige situatie dat alle vrijwilligers van de blusgroep overdag ook daadwerkelijk 

in de gelegenheid zijn om op te komen, is gedurende de meeste tijdsblokken 

onvoldoende personeel beschikbaar om met de eerste TS te kunnen uitrukken. 

Tabel 8 laat zien dat in de praktijk vrijwel altijd een tweede blusgroep gealarmeerd 

moet worden om daadwerkelijk uit te kunnen rukken, hetgeen tijdverlies oplevert. 

 
Tabel 8:  Groepssterkte op werkdagen per tijdsblok 

 
Blusgroepen 
 

07.00 - 08.00 

 
20 vrijwilligers  

08.00 – 16.00  

 
22 vrijwilligers 

16.00 - 18.00  

 
18 vrijwilligers 

18.00 - 24.00 

 
29 vrijwilligers 

24.00 – 07.00 

 
29 vrijwilligers 
 

Blusgroep 1 
 

4 4 
 

3 
 

5 5 

Blusgroep 2 
 

4 
 

6 4 8 8 

Blusgroep 3 6 7 
 

5 8 8 

Blusgroep 4 
 

6 5 6 8 8 

 

Op werkdagen zijn van 18.00 tot 07.00 uur zes vrijwilligers gekazerneerd voor de 

eerste TS. De dienstdoende blusgroep verzorgt de tweede TS. In de avonduren zijn 
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bij drie ploegen maximaal acht personen beschikbaar. Als blusgroep 1 dienst heeft 

dan is uitrukken met de tweede TS sowieso niet mogelijk. 

 

Voor de situatie in de avonden en weekenden wordt verwezen naar bijlage 1. 

 

 

7.2 Uitruktijd vrijwilligers Doetinchem 
 

Post Doetinchem wordt geacht binnen 1:30 minuut na alarmering uit te rukken 

(paragraaf 6.3). In onderstaande tabellen is aangegeven hoeveel vrijwilligers 

binnen hoeveel minuten na alarmering op de kazerne kunnen zijn. Zowel de situatie 

dat zij vanaf huis naar de kazerne moeten komen als de situatie vanaf werk naar de 

kazerne is in kaart gebracht.  

 
Tabel 9:  Uitruktijden vrijwilligers op werkdagen van huis naar kazerne  

(gegevens 21/1/16) 
 

Minuten 
7-8 
uur 

8-16 
uur 

16-18 
uur 

18-24 
uur 

24-7 
uur 

 < 1 0 0 0 0 0 

 < 2 0 0 0 0 0 

< 3 0 0 0 0 0 

< 4 1 0 1 1 1 

< 5 3 1 3 3 3 

< 6 4 3 5 8 8 

< 7 5 4 6 12 12 

< 8 7 5 7 16 15 

< 9 11 10 10 20 20 

< 10 16 14 15 26 26 

 
Tabel 10:  Uitruktijden vrijwilligers op werkdagen van werk naar kazerne  

(gegevens 21/1/16) 
 

Minuten 
7-8 
uur 

8-16 
uur 

16-18 
uur 

18-24 
uur 

24-7 
uur 

< 1 0 0 0 0 0 

< 2 1 3 1 3 3 

< 3 8 12 7 10 10 

< 4 9 14 8 11 11 

< 5 11 15 9 13 13 

< 6 15 19 12 16 16 

< 7 15 19 12 16 16 

< 8 18 22 15 18 18 

< 9 19 22 16 20 20 

< 10 19 22 16 20 20 

 
Tabel 11:  Uitruktijden vrijwilligers met dagdienstfunctie  

op werkdagen van werk naar kazerne  
(gegevens 21/1/16) 
 

Minuten 
7-8 
uur 

8-16 
uur 

16-18 
uur 

18-24 
uur 

24-7 
uur 

< 1 0 0 0 0 0 

< 2 1 3 1 1 1 

< 3 6 8 5 6 6 

< 4           

< 5           

< 6           

< 7           
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Uit de gegevens blijkt dat als op werkdagen de vrijwilligers van huis moeten komen 

het minimaal acht minuten duurt voordat voldoende vrijwilligers op de kazerne 

kunnen zijn. Opgemerkt moet worden dat hierbij nog niet is gekeken naar de 

functie, dus of bij degenen die opkomen ook een chauffeur en bevelvoerder zijn. 

Ook betreft het de ideaalsituatie dat alle vrijwilligers ook daadwerkelijk beschikbaar 

zijn en komen.  

 

In het geval de vrijwilligers aan het werk zijn, kunnen – ook weer in de ideaal-

situatie - binnen drie minuten voldoende vrijwilligers op de kazerne komen. Dit 

komt omdat een deel van de vrijwilligers in dagdienst op de kazerne in Doetinchem 

werkt (zie tabel 11).  

 

Voor de gegevens in avonden en weekenden wordt verwezen naar bijlage 1. 

 

 

7.3 Constateringen 
 

Voor wat betreft knelpunten in de huidige organisatie wordt het volgende 

geconstateerd: 

 

 Tijdens kantoortijden zijn er onvoldoende vrijwilligers die tijdig op de kazerne 

kunnen zijn;  

 Van de 66 vrijwilligers zijn tijdens kantoortijden maximaal 18 tot 22 vrijwilligers 

beschikbaar; 

 Met de huidige blusgroepindeling is het - zonder een tweede blusgroep te 

alarmeren - niet mogelijk op alle momenten van de dag zes personen te 

leveren; 

 Indien alle vrijwilligers die tijdens kantoortijden beschikbaar zijn én 

daadwerkelijk opkomen, dan is dit onvoldoende om alle voertuigen van post 

Doetinchem op straat te krijgen; 

 Het aantal beschikbare vrijwilligers is het laagst op de meest kwetsbare 

momenten (tussen 8.00 – 9.00 en 16.00 en 18.00 uur).  

 De uitruk van de tweede TS is kwetsbaar; 

 Op werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur duurt het minimaal zeven minuten 

voordat voldoende vrijwilligers op de kazerne zijn; 

 Omdat een deel van de vrijwilligers een dagdienstfunctie heeft, kunnen tijdens 

kantoortijden binnen drie minuten voldoende vrijwilligers opkomen; 

 De in het Slagkrachtrapport gehanteerde uitruktijd van 1:30 minuut is met het 

huidige organisatiemodel niet haalbaar. 
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8 Knelpunten die vrijwilligers ervaren 
 

Alle negen kazerneploegen zijn in april en mei 2016 bezocht met de vraag wat de 

vrijwilligers zien als de belangrijkste oorzaken van het opkomstprobleem van de 

post Doetinchem en wat naar hun mening zou moeten gebeuren om het probleem 

op te lossen.  

 

De genoemde problemen zijn in drie categorieën te verdelen: organisatie-, 

management- en cultuurproblemen. Sommige problemen hangen samen en kunnen 

elkaar versterken. Onderstaand zijn de hoofdoorzaken die de vrijwilligers hebben 

genoemd in een schema weergegeven. 

 
Figuur 2:  Door vrijwilligers post Doetinchem ervaren problemen. 

 

 
 

 

8.1 Organisatieproblemen 
 

Deze paragraaf bevat een samenvatting van problemen die door de vrijwilligers zijn 

genoemd en die samenhangen met de wijze waarop de organisatie is ingericht. 

 Er is geen opkomstplicht 

Bij de invoering van de kazernering is de consignatievergoeding afgeschaft. 

Gezegd wordt dat de toenmalige leiding heeft gesteld dat daarmee de 

opkomstplicht ook is komen te vervallen. Volgens velen is toen “de klad 

gekomen” in de opkomst en is opkomen een vrijblijvendheid geworden.  

 Er zijn vooral ‘externen’ als vrijwilliger geworven 

Gesteld wordt dat de afgelopen jaren vooral is ingezet op de kazernering. Om 

snel aan inzetbaar personeel te komen, zijn veel vrijwilligers aangetrokken die al 

bij een andere post opgeleid en werkzaam waren. Daardoor is overdag een 
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tekort aan beschikbare vrijwilligers ontstaan met als gevolg dat de uitruk 

overdag neer komt op een kleine groep, die daardoor steeds meer belast wordt.  

 Er is geen zicht op het aantal vrijwilligers dat bij een alarmering opkomt 

In de PRECOM-agenda kunnen vrijwilligers aangeven wanneer zij beschikbaar 

zijn. Aangegeven wordt dat de agenda’s niet goed bijgehouden worden. Omdat 

vrijwilligers na alarmering een oproep kunnen accepteren of weigeren, is vooraf 

geen zicht op het aantal vrijwilligers dat na alarmering daadwerkelijk opkomt.  

 De blusgroepen zijn niet goed ingedeeld 

Men vindt de groepen te klein. “In de praktijk moet minimaal het halve korps 

worden gealarmeerd om zes man op de been te krijgen”.  

 Repressief personeel wordt niet goed ingezet 

De vrijwilligers vinden dat het beschikbare personeel niet volledig benut wordt. 

Terwijl tussen 08.00 en 16.00 uur veel vrijwilligers met dagdienstfunctie op de 

kazerne zijn, worden vrijwilligers die buiten de kazerne werken, gealarmeerd. 

“We staan vaak te kijken terwijl de tijd weg tikt en er onvoldoende vrijwilligers 

opkomen.” Anderzijds is er in de tijdsblokken voor of na de kazernering vrijwel 

niemand aanwezig. Dan is men aangewezen op vrijwilligers die in de spits de 

kazerne slecht kunnen bereiken.  

 Onduidelijk wie wanneer mag uitrukken 

Omdat er geen heldere afspraken zijn over het vertrek van de eerste TS zeggen 

veel vrijwilligers op de kazerne te komen op het moment dat de TS wegrijdt met 

dagdienstpersoneel uit een blusgroep die geen dienst heeft. “Soms zitten er wel 

vier bevelvoerders achterin. Als daarna wordt opgeschaald, zijn alle 

bevelvoerders weg.” 

 Tijdens kazernering is de eerste TS niet gegarandeerd 

De kazerneploeg is verantwoordelijk voor de eerste TS én het redvoertuig. Als 

het redvoertuig opgeroepen wordt, wordt niet herbezet zodat bij alarmering van 

de TS een blusgroep moet worden gealarmeerd. “We zijn dan afhankelijk van de 

opkomst van eerste twee vrijwilligers van de dienstdoende groep terwijl de 

kazernering juist is ingesteld voor een snelle uitruk van de eerste TS”.  

 De leiding heeft verschillende petten en kan die niet goed scheiden  

Vrijwilligers geven aan dat het wringt dat leidinggevenden in de koude situatie 

warme functies bij een andere post hebben. Het zorgt voor 

belangenverstrengeling. Ook zouden leidinggevenden elkaar niet of onvoldoende 

aanspreken. Het beeld is dat hun loyaliteit en betrokkenheid vooral bij de andere 

post ligt. “Onze postcommandant zit soms een week op een andere post zijn 

werkzaamheden voor Doetinchem te verrichten”. 

 Software PRECOM nog niet optimaal 

PRECOM is nog niet volledig passend voor Doetinchem. Aanpassing van 

onderdelen van software zou helpen om de opkomst te vergroten. 

 

 

8.2 Managementproblemen 
 

Onderstaand wordt een samenvatting gegeven van de door vrijwilligers ervaren 

knelpunten die betrekking hebben op de wijze van sturing en leidinggeven.25 

 Het echte probleem is nooit aangepakt 

Het opkomstprobleem speelt al meer dan 15 jaar, maar aan een structurele 

oplossing is volgens de vrijwilligers nooit gewerkt. “Er zijn uitsluitend pleisters 

geplakt”. Genoemd wordt de invoering van de Chauffeur van Dienst (CvD). Deze 

rol is in het verleden tijdelijk ingevoerd nadat bij een ernstig incident geen 

chauffeur opkwam en een buurkorps naar het incident werd gestuurd. De 

tijdelijke situatie van de CvD duurt nog altijd voort. De CVD lost het echte 

                                           
25  Nadrukkelijk is door velen gemeld dat het bij genoemde leidinggevenden niet gaat om de personen 

zelf (‘Ik waardeer hem als mens”), maar om de wijze waarop de personen leidinggeven.   
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probleem niet op, aldus de vrijwilligers: “De Bevelvoerder en Chauffeur van 

Dienst staan nu zenuwachtig in de kazerne te wachten tot de vier manschappen 

opkomen”. Ook het SIV-project wordt gezien als een prestigeproject dat geen 

oplossing bood voor het achterliggende probleem.  

 Er worden geen afspraken gemaakt of besluiten genomen 

“Geef ons duidelijkheid en wees helder”. Dit is de oproep die in alle gesprekken 

is gedaan. “De ene keer ben ik binnen 10 minuten op tijd voor de eerste TS en 

de volgende keer ben ik in 8 minuten te laat. Wanneer de auto vertrekt, is 

afhankelijk van de bevelvoerder. Ik heb dit probleem vaak aangekaart, zonder 

enig resultaat. Ik kom niet meer op.” Verschillende vrijwilligers zeggen liever te 

hebben dat besloten wordt om overdag uitsluitend met dagdienstpersoneel en 

vrijwilligers die vlak bij kazerne wonen/werken uit te rukken dan de 

onduidelijkheid te hebben die er nu is. “Besluit ook binnen hoeveel minuten de 

auto wegrijdt. Dan weten we waar we aan toe zijn.” 

 Gemaakte afspraken worden niet gehandhaafd 

Een andere breed geventileerde frustratie is dat, als er al afspraken zijn, deze 

niet worden gehandhaafd. 

 Er is geen visie en er wordt niet gestuurd 

In het verlengde hiervan is het beeld dat de leiding geen visie heeft en passief is. 

“Als ik mij als laatste afmeld en er ontstaat onderbezetting, dan wordt geen actie 

ondernomen”, “er wordt niet gestuurd op het invullen van de agenda” en “er 

haken nu veel vrijwilligers af en er wordt geen poging ondernomen om hen te 

behouden”. Maar op sommige onderdelen wordt dan weer opeens actie onder-

nomen, zegt men, zonder achterliggend plan: “management by surprise”.  

 Er is geen strategische personeelsplanning 

Gezegd wordt dat men altijd achter de feiten aanloopt omdat inzicht in het 

personeelsbestand ontbreekt. “Pas recent is gestart met de werving van 

vrijwilligers. Dat had al veel eerder gemoeten. Het duurt immers vier jaar 

voordat iemand inzetbaar is. Ook hebben we te weinig chauffeurs en 

bevelvoerders”.  

 De leiding communiceert negatief en indirect 

De vrijwilligers vinden dat de leiding vaak onhandig en negatief communiceert. 

“We worden steevast als ‘externen’ betiteld. Vroeger spraken we over ‘de 

brandweer’ en werden we als gelijk gezien”. De toon wordt als kinderachtig 

ervaren. Ook is ergernis over het feit dat vrijwilligers niet rechtstreeks worden 

aangesproken, maar indirect of in algemene zin. Verschillende malen komt naar 

voren dat als iemand een alarmering wél heeft geaccepteerd maar niet opkomt, 

de persoon in kwestie niet wordt aangesproken, maar dat naderhand een 

algemene mail gestuurd. “Dat werkt dus niet”. 

Grote ergernis is over het feit dat - na inhuur en advies van een extern bureau - 

geplastificeerde foto’s van koffievlekken aan een speciaal voor dit doel 

neergezette kapstok zijn gehangen. “Daaruit moeten wij concluderen dat we 

geknoeide koffie moeten opruimen”. “We worden als kleuters behandeld”.  

 Onderscheid functie dagdienstmedewerker en vrijwilliger is niet 

consequent 

Veel vrijwilligers hebben ook een dagdienstfunctie. Zij zetten hun vrijwilligerspet 

pas op bij een uitruk. Hun ervaring is dat dit onderscheid niet altijd consequent 

wordt maakt. “Overdag zijn we geen vrijwilligers, uitsluitend bij een uitruk. Maar 

als het nodig is voor een één of andere klus, zijn we opeens wél vrijwilliger.” Ook 

hebben sommige dagdienstmedewerkers de ervaring dat zij in hun dagdienst-

functie worden aangesproken over zaken die spelen in de kazernering. 
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8.3  Cultuurproblemen 

 
Deze paragraaf bevat een samenvatting van de door de vrijwilligers genoemde 

problemen die samenhangen met houding en gedrag. 

 De burger staat niet meer centraal 

Het gevoel is dat de burger die snelle hulp wil, uit het oog is verloren. Een 

bevelvoerder zegt “Ik wacht niet meer op vrijwilligers die er niet binnen zeven 

minuten zijn. Zeker als er genoeg dagdienstpersoneel boven zit en ik weet wat 

de melding is.”  

 De post Doetinchem bestaat uit negen eilanden 

In elke ploeg wordt gezegd dat de saamhorigheid en verbondenheid is 

verdwenen. Dit wordt onder meer geweten aan het feit dat de negen kazerne-

ploegen elkaar nooit zien en vrijwel niets samen doen. Elke ploeg oefent 

afzonderlijk. “We leren elkaar niet kennen. Soms lees ik dat er een vrijwilliger 

vertrekt die ik nooit ontmoet heb. We zijn geen eenheid die zich gezamenlijk 

verantwoordelijk voelt voor de opkomst.” 

 Er zijn groepen met eigen belangen 

De organisatie bestaat volgens de vrijwilligers uit verschillende groepen met 

eigen belangen:  

 vrijwilligers met dagdienstfunctie versus vrijwilligers zonder dagdienstfunctie; 

 vrijwilligers uit Doetinchem versus vrijwilligers buiten Doetinchem. 

De scheidslijnen lopen ook door het zogenoemde ‘kader’: de leidinggevenden 

van de negen kazerneploegen. Daar zouden ook twee groepen zijn met 

verschillende belangen.  

 De leiding is onvoldoende betrokken bij de post 

Een postcommandant moet weten wat er op de post speelt. Hij moet mee 

kazerneren, de vrijwilligers spreken, zorgen voor betrokkenheid en groeps-

gevoel, aldus veel vrijwilligers. Dit wordt gemist. 

 Het aantal vrijwilligers dat zich betrokken voelt is klein 

Veel vrijwilligers hebben ook een vrijwillige functie bij een andere post. Zij 

werken ofwel overdag ofwel één keer in de negen dagen in de kazernering en 

hebben - aldus sommigen - meer binding met een andere post. De groep 

vrijwilligers die in Doetinchem werkt en/of woont is klein. “We zien soms dat een 

Bevelvoerder van Dienst zijn dienstauto in het weekend bij de kazerne parkeert 

zodat de tweede TS buiten dienst staat”. 

 Er heerst een cultuur van vrijblijvendheid 

Uitsluitend de kazernering wordt als een verplichting ervaren. De opkomst buiten 

de kazernering is een vrijblijvendheid geworden. Het bewust communiceren dat 

er geen opkomstplicht is – dat volgens sommigen nog steeds gebeurt - is ook 

bijzonder slecht voor de discipline.  

 De leiding geeft niet altijd het goede voorbeeld 

“Hoe kan van medewerkers verwacht worden dat zij de PRECOM-agenda goed 

bijhouden als de leiding het ook niet doet?”. 

 De term ‘vrijwilliger’ draagt bij aan vrijblijvendheid 

Gesteld wordt dat een vrijwilliger van de brandweer niet is te vergelijken met 

een vrijwilliger van het Rode Kruis, die zich kosteloos voor een goed doel inzet. 

“Wij zijn parttime brandweermannen/vrouwen met verplichtingen waarvoor wij 

betaald worden”.  
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9 Bevindingen 
 

9.1 Algemene bevindingen 
 

De post Doetinchem slaagt er al meer dan een decenium niet in om overdag tijdig 

voldoende personeel op de kazerne te krijgen om een snelle uitruk te garanderen. 

Om een oplossing te vinden, zijn sinds 2001 verschillende onderzoeken verricht en 

voorstellen gedaan.  

 

De problemen blijken echter niet te zijn afgenomen maar toegenomen. De 

uitruktijden zijn verdubbeld (ten opzichte van 2011). De vrijwilligers van post 

Doetinchem benadrukken dat het inmiddels ‘geen vijf voor twaalf maar één voor 

twaalf’ is en dat het management nu een besluit moet nemen over de invoering van 

een structurele oplossing.  

 

De oplossing die uit de verschillende onderzoeken naar voren komt, is het 

kazerneren van personeel: vervang het model van vrije instroom van vrijwilligers 

door een model waarbij wordt uitgerukt met personeel dat op de kazerne aanwezig 

is. Dat is ook de conclusie van onderhavig onderzoek. Uitsluitend op die manier kan 

een snelle uitruk van de eerste TS worden gegarandeerd.   

 

Binnen hoeveel minuten moet de eerste TS van post Doetinchem uitrukken? In het 

rapport Slagkracht wordt ervanuit gegaan dat de eerste TS van Doetinchem binnen 

1:30 minuut na alarmering de kazerne verlaat. Uit onderhavig onderzoek blijkt dat 

het overdag minimaal acht minuten duurt voordat voldoende vrijwilligers op de 

kazerne kunnen arriveren (uitgaande van de ideaal situatie dat alle vrijwilligers 

beschikbaar zijn én daadwerkelijk opkomen).  

 

Met de huidige werkwijze kan zelfs een uitruktijd van vier minuten – zoals voor 

andere posten met vrije instroom geldt – in Doetinchem niet worden gehaald.  

 

De tweede hoofdconclusie is dat sprake is van een cultuur van vrijheid en 

vrijblijvendheid. Naast een nieuw organisatiemodel is in Doetinchem dringend 

behoefte aan verandering van de cultuur- en managementstijl: medewerkers geven 

aan behoefte te hebben aan sterk leiderschap, aan visie en sturing, besluitvorming 

en handhaving van afspraken en aan heldere communicatie.  

 

 

9.2 Bevindingen ten aanzien van de omvang van het probleem 
 

Gerealiseerde uitruktijden 

1. De gemiddelde uitruktijden van post Doetinchem zijn op alle momenten van de 

dag toegenomen: overdag zijn de uitruktijden ten opzichte van 2013 bijna 

verdubbeld tot 5:27 minuten;  

2. Sinds 2013 zijn in het tijdblok dat meeste incidenten plaatsvinden (tussen 

16.00 en 18.00 uur) de uitruktijden meer dan verdubbeld en opgelopen tot 

meer dan 9 minuten; 

3. Ook indien overdag de normtijd voor een korps met vrije instroom van 4 

minuten zou worden gehanteerd, wordt deze norm op geen enkel moment van 

de dag gehaald; 

4. Tijdens de kazernering bedraagt de uitruktijd gemiddeld 2:54 minuten in plaats 

van de normtijd van maximaal 1:30 minuut; 

3. Vanaf 2014 zijn de uitruktijden tijdens de kazernering toegenomen.  

4. Sinds 2014 wordt uitgerukt vanaf de nieuwe kazerne die – ten opzichte van de 

voormalige kazerne - een ongunstiger interne routing heeft.  
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Beschikbaarheid vrijwilligers 

1. Van de 66 vrijwilligers van post Doetinchem is overdag maximaal een 

derdedeel beschikbaar (18 tot 22 vrijwilligers); 

2. Er zijn onvoldoende vrijwilligers die in Doetinchem wonen en werken en op tijd 

in de kazerne kunnen zijn;  

3. Indien alle vrijwilligers die beschikbaar zijn daadwerkelijk opkomen, is dit 

onvoldoende om alle voertuigen van post Doetinchem op straat te krijgen; 

4. Het aantal beschikbare vrijwilligers is het laagst in het tijdsblok dat de meeste 

incidenten plaatsvinden (tussen 16.00 en 18.00 uur). 

 

Opkomsttijden vrijwilligers 

1. Op werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur kunnen – vanaf het huisadres 

gerekend - na minimaal acht minuten voldoende vrijwilligers op de kazerne 

arriveren; 

2. Gerekend vanaf het werkadres van de vrijwilligers kunnen binnen drie minuten 

voldoende vrijwilligers op de kazerne arriveren. Dit komt omdat een deel van 

de vrijwilligers een dagdienstfunctie heeft op post Doetinchem. 

 

 

9.3 Bevindingen ten aanzien van organisatie, management en 

cultuur 
 

Organisatie en werkwijze 

1. Met het model van vrije instroom, verdeeld in vier blusploegen, is het niet 

mogelijk een tijdige uitruk te garanderen; 

2. Ook tijdens de kazernering is een tijdige uitruk van de eerste TS niet 

gegarandeerd omdat de zes gekazerneerden zowel verantwoordelijk zijn 

voor de eerste TS als het redvoertuig. 

 

Management en cultuur 

1. Er heerst een cultuur van vrijheid en vrijblijvendheid; 

2. Er wordt niet gestuurd op snelle hulp aan de burger na een 112 melding; 

3. Noodzakelijke managementinformatie is niet – eenvoudig – voorhanden. Het 

kost veel moeite basale stuurinformatie (aantal en soort uitrukken, uitruk- 

en opkomsttijden, personeelsinformatie etc.); 

4. Noodzakelijke afspraken om een snelle uitruk te garanderen, ontbreken 

(onder meer over vertrektijd eerste TS, het prioriteren van warme taken, 

het sturen op inzicht en afspraken over beschikbaarheid en opkomst); 

5. Vrijwilligers worden niet optimaal ingezet: vrijwilligers met dagdienstfunctie 

zijn tijdens hun dienst niet aan de kazerne gebonden; 

6. Vrijwilligers ervaren management-, organisatie en cultuurproblemen; 

7. Medewerkers geven aan dringend behoefte te hebben aan leiderschap: visie 

en sturing, besluiten en handhaving van afspraken, strategische personeels-

planning en heldere communicatie.  
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10 Aanbevelingen 
 

De conclusie luidt dat een tijdige uitruk in Doetinchem uitsluitend mogelijk is indien 

de het uitrukpersoneel op de kazerne aanwezig is. Hiervoor bestaan verschillende 

opties, van het inroosteren van vrijwilligers tot een beroepsbezette kazerne.  

 

In dit hoofdstuk worden aanbevelingen gegeven om de opkomsttijden te verbeteren 

onderverdeeld naar: 

 aanbevelingen ten aanzien van de organisatie en werkwijze 

 aanbevelingen ten aanzien van het management, cultuur en leiderschap. 

 

 

10.1 Aanbevelingen ten aanzien van de organisatie en werkwijze 

10.1.1 Uitruk eerste TS overdag  

 

Onderstaand worden vier hoofdrichtingen voor de situatie overdag geschetst, 

oplopend van minst ingrijpend tot meest ingrijpend, wat betreft gevolgen voor de 

vrijwilligers en de financiën. Opgemerkt wordt dat – met het huidige vrijwilligers-

bestand - met model I de genormeerde uitruktijd van 1:30 niet kan worden 

gehaald. Ook niet indien deze verruimd wordt tot 4 minuten. Dit model is 

uitsluitend opgenomen voor het geval de situatie ontstaat dat post Doetinchem 

over voldoende vrijwilligers beschikt die tijdig op de kazerne kunnen komen.  

 

Met oplossingsrichtingen II, III en IV kan een snelle uitruk worden gerealiseerd. 

Geadviseerd wordt eerst de oplossingsrichting met de minste gevolgen te 

onderzoeken (II) en indien deze optie niet haalbaar blijkt, na te gaan of een 

volgende oplossingsrichting te realiseren is. 

 

I. Vrije instroommodel met aanvullende afspraken 

Dit is een variant op het huidige model. Vrijwilligers worden vanaf hun 

verblijfplaats door middel van een pager gealarmeerd en gaan - indien zij in 

de gelegenheid zijn – zo snel mogelijk naar de kazerne om van daaruit naar 

incident te gaan. Aanvullende afspraken worden gemaakt om opkomst van 

het personeel te verbeteren. 

 Vorming van robuuste blusgroepen 

In het huidige situatie wordt gewerkt met vier blusploegen. Omdat in de 

praktijk bij alarmering onvoldoende personeel opkomt, wordt na 

alarmering van de dienstdoende blusploeg daarna vrijwel altijd (een) 

volgende blusploeg(en) gealarmeerd. Dit kost kostbare minuten. Door twee 

robuuste ploegen te formeren met voldoende inzetbare vrijwilligers wordt 

dooralarmeren zo veel mogelijk voorkomen en kan tevens – indien nodig - 

worden opgeschaald. 

 Harde afspraken over het gebruik van PRECOM. 

De vrijwilligers in de blusgroep geven in PRECOM aan of ze al dan niet 

beschikbaar zijn. Op deze manier heeft de postcommandant permanent 

zicht op beschikbaarheid. Het aangeven van beschikbaarheid houdt in dat 

de persoon in kwestie zich verplicht bij alarmering daadwerkelijk op te 

komen. Indien men dit niet doet, wordt hij/zij hierop direct aangesproken. 

 Per dag minimaal acht beschikbare vrijwilligers 

De postcommandant zorgt ervoor dat tussen 7.00 en 18.00 uur acht 

vrijwilligers beschikbaar zijn om de eerste TS en het redvoertuig te 

bemensen. Het redvoertuig wordt daardoor geconsigneerd bemenst. 
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Om bezettingsproblemen te voorkomen, is het raadzaam de bezetting een 

week van te voren rond te hebben.  

 Vaststellen tijdstip vertrek eerste TS  

Om te voorkomen dat aanrijdende vrijwilligers het voertuig te vaak missen 

en ongemotiveerd raken, wordt afgesproken op welk moment de TS 

uiterlijk vertrekt. Dit tijdstip is maximaal vijf tot zeven minuten na 

alarmering. Uit de onderstaande tabel is op te maken dat in het meest 

gunstige geval na vijf minuten voldoende vrijwilligers op de kazerne 

kunnen zijn. Na zeven minuten is het maximaal aantal vrijwilligers 

nagenoeg bereikt en heeft langer wachten geen toegevoegde waarde. 

 
Maximale uitruktijd 07.00 - 08.00 08.00 – 16.00 16.00 – 18.00 

5 minuten 9 14 8 

6 minuten 11 15 9 

7 minuten 15 19 12 

8 minuten 15 19 12 

9 minuten 18 22 15 

waarvan dagdienstmed. 6 8 5 

 

Aandachtspunten: 

 Er wordt niet voldaan aan de normtijd uit het rapport Slagkracht. 

 Extra belasting voor de postcommandant: planning, aanspreken etc. 

 Spanningsveld tussen snelste uitruk en voldoende, blijvend gemotiveerde 

vrijwilligers. 

 Onderzoek mogelijkheden voor groter potentieel vrijwilligers: 

 Zijn er vrijwilligers in het verleden afgehaakt omdat zij de TS te vaak 

voor hun ogen hebben zien wegrijden? Zijn zij bereid bij heldere 

afspraken terug te keren? 

 Onderzoek de mogelijkheden om vrijwilligers zonder dagdienstfunctie 

hun (dagelijks) werk op de kazerne te laten verrichten. 

 

II. Dagdienstmedewerkers aangevuld met gekazerneerden 

In dit model verblijven vrijwilligers met dagdienstfunctie in roosterdiensten op 

kazerne en rukken na alarmering direct uit. Aanvullende maatregelen: 

 Faciliteren van roosterdiensten voor vrijwilligers met dagdienstfunctie 

Sinds 1 januari jl. zijn er 40 medewerkers met Doetinchem als standplaats. 

Hiervan hebben 30 personen een repressieve functie. Indien permanent 

zes medewerkers bereid zijn tussen 7.00 en 18.00 vanuit de kazerne te 

werken (bijvoorbeeld in de tijdsblokken van 7.00 tot 16.00 uur en 9.00 tot 

18.00 uur), is de uitruk gedurende de dagsituatie geborgd. Op termijn kan 

beleid ontwikkeld worden voor het verplicht inroosteren van nieuwe 

medewerkers. Tot die tijd kunnen maatregelen worden bedacht om de 

medewerkers te motiveren gedurende de dagsituatie op de kazerne te 

werken. 

 Extra kazerneren van vrijwilligers  

Op momenten dat het niet lukt voldoende vrijwilligers met dagdienstfunctie 

in te roosteren, worden vrijwilligers met of zonder dagdienstfunctie 

gekazerneerd. Deze vrijwilligers blijven bijvoorbeeld na een kazernedienst 

(die om 7.00 uur eindigt) nog één uur of starten hun kazernedienst om 

16.00 uur in plaats van 18.00 uur. Ook overige gaten in het rooster kunnen 

met gekazerneerde vrijwilligers worden opgevuld.  

 Onderzoek de mogelijkheden om vrijwilligers zonder dagdienstfunctie 

hun werk op kazerne te laten verrichten. 
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 Kazerneringsvergoeding  

Vrijwilligers die overdag kazerneren, ontvangen hiervoor een kazernerings-

vergoeding. Dat geldt ook voor vrijwilligers met dagdienstfunctie die in hun 

vrije tijd kazerneren. Indien zij ervoor kiezen tijdens de kazernering hun 

dagdienstwerkzaamheden uit te voeren, krijgen zij hiervoor tijd voor tijd. 

In geval van een uitruk hoeven de vrijwilligers met een dagdienstfunctie 

geen verlof op te nemen.  

 Prioriteren van incidentbestrijding 

Vrijwilligers met een dagdienstfunctie worden ook overdag in de 

gelegenheid gesteld om af te stemmen ten behoeve van de organisatie van 

uitruk. De belasting in tijd voor de organisatie is op jaarbasis, volgens een 

eerste berekening, beperkt.  
Indien zes dagdienstmedewerkers in totaal 150 uitrukken op jaarbasis verzorgen van 
gemiddeld 1 uur per inzet, kost dit 900 uur: 0,65 fte op jaarbasis.  

Door de inzet van 0.65 fte kan een uitruktijd van 3 minuten worden 

gegarandeerd. Dit leidt tot een verbetering van de uitruktijd van 2:28 

minuten (in tijdsblok 07.00 uur tot 16.00 uur) respectievelijk 6:15 minuten 

(in tijdsblok 16.00 uur tot 18.00 uur).  

 Aanvullende optie 

Het is te overwegen om vrijwilligers met dagdienstfunctie uitsluitend de 

eerste TS te laten bemensen en de uitruk van het redvoertuig te regelen 

met vrije instroom.  

 

Aandachtspunten: 

 Heldere afspraken over beschikbaarheid en inzet van dagdienst-

medewerkers met repressieve functie voor warme taken. 

 Voldoende vrijwilligers die overdag bereid zijn te kazerneren. 

 Spanningsveld tussen snelste brandweerzorg en continuïteit van de 

brandweerzorg op langere termijn. 

 Sturing op beschikbaarheid in PRECOM in verband met vrije instroom 

overige voertuigen. 

 Extra belasting voor de postcommandant wat betreft roosters en planning. 

 Optie: mogelijkheden onderzoeken om dagdienstmedewerkers en 

gekazerneerde vrijwilligers overdag te laten oefenen. 

 Arbeidstijdenwet. Als gevolg hiervan dienen per persoon afspraken te 

worden gemaakt over extra uren na kazernedienst. De maximale 

arbeidstijd per dienst bedraagt 12 uur. Voor brandweervrijwilligers telt al 

het werk binnen 24 uur als één dienst. Een brandweervrijwilliger die op een 

dag acht uur voor zijn hoofdwerkgever werkt, mag dezelfde dag maximaal 

vier uur bij de brandweer werken. Een aanwezigheidsdienst (kazernering) 

duurt maximaal 24 uur, waarvan een deel geldt als arbeidstijd.  

 

III. Dagdienstmedewerkers met harde koppeling 

In dit model wordt de uitruk overdag uitsluitend verzorgd door dagdienst-

personeel met een hard gekoppelde repressieve functie. Op deze manier is 

gegarandeerd dat te allen tijde voldoende personeel op de kazerne is. Dit 

model heeft grote gevolgen voor de vrijwilligers: vrijwilligers zonder 

dagdienstfunctie mogen overdag niet meer op de eerste TS uitrukken en 

personeel met een dagdienstfunctie verliest laatstgenoemde functie indien 

repressieve taak niet meer uitgeoefend kan worden. 

 

Aandachtspunten: 

 In kaart brengen van de arbeidsrechtelijke en –voorwaardelijke gevolgen 

en mogelijkheden voor de huidige vrijwilligers met een dagdienstfunctie. 

De consequenties moeten voor deze vrijwilligers voldoende aantrekkelijk 

zijn om de overstap te maken. 
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 Werving nieuwe medewerkers met standplaats Doetinchem. 

 Sturing op beschikbaarheid in PRECOM in verband met vrije instroom 

overige voertuigen. 

 Consequenties voor de omvang van het vrijwilligerskorps Doetinchem. 

 

IV. Volledig beroepsbezette kazerne 

Medewerkers zijn in dienst van de brandweer werken in 24-uursdiensten op 

de kazerne. Dit model heeft grote gevolgen voor de vrijwilligers en is erg 

kostbaar. De optie komt pas in beeld als voorgaande oplossingsrichtingen niet 

mogelijk blijken en de post Doetinchem structureel te weinig vrijwilligers 

heeft. 

 

10.1.2 Uitruk overige voertuigen 

 

In Doetinchem moeten - naast de eerste TS - ook de tweede TS, het redvoertuig, 

een TWG en een WTS 1000 bemenst worden. Hiervoor zijn 28 vrijwilligers26 nodig. 

Deze vrijwilligers draaien daarnaast vaak ook kazernediensten in de avonden, 

weekenden en tijdens feestdagen. Met het oog op de belasting van de vrijwilligers 

worden de volgende aanbevelingen gedaan: 

 

 Koppel de kazernering los van deelname aan de vrijwillige post Doetinchem 

Om er voor te zorgen dat (potentiele) vrijwilligers, die niet willen of kunnen 

kazerneren, beschikbaar blijven/komen als vrijwilliger is het aan te bevelen om 

de kazernering los te koppelen van deelname aan de vrijwillige post. Dit kan 

tevens bijdragen aan het versterken van de eenheid en herkenbaarheid van de 

post. De vrijwilligers van Doetinchem kunnen door nieuwe werkwijze meer 

samen oefenen en samenwerken. Loskoppeling zorgt er tevens voor dat bij de 

berekeningen van de poststerkte vrijwilligers, die uitsluitend kazernediensten 

draaien, bij de berekening van de poststerkte niet worden meegenomen. De 

gekazerneerde vrijwilligers blijven ’s avonds, ’s nachts en in het weekend 

verantwoordelijk voor de uitruk van de eerste TS. 

 Deel de blusgroepen opnieuw in 

Vorm voor bezetting van de overige voertuigen drie blusploegen van dertien 

personen. Elke ploeg heeft één keer per drie weken dienst en verzorgt door 

middel van vrije instroom de tweede TS en de WTS 1000. 

 Maak in tijd gelijkwaardige roosters voor de bezetting van het redvoertuig en de 

TWG. 

Leidt twee gelijkwaardige groepen op. Bijvoorbeeld: de helft van de groep, die 

het dichtst bij de kazerne woont, wordt opgeleid voor het redvoertuig. De 

overige personen worden opgeleid voor de TWG. Dit creëert rust en 

duidelijkheid. De twee ingeroosterde vrijwilligers zijn na alarmering verplicht op 

te komen en dienen PRECOM goed te gebruiken. Advies: 

 Zorg voor een agendarooster op de mobiele telefoon.  

 Betaal een piketvergoeding voor deze diensten.  
Vanaf 60 uitrukken kost dit weinig meer dan vrije instroom:  
Piketvergoeding 20 € per dag: 2 x € 20 x 365 dagen = € 14.600 
Opkomst 9 personen per uitruk: 9x € 23 x 60 uitrukken = € 12.420 

 Zorg voor gelijkmatige verdeling over de kazerneploegen 

Geadviseerd wordt de vrijwilligers die in Doetinchem wonen, evenredig over de 

negen kazerneploegen te verdelen. Dit zorgt er voor dat ook de dienstdoende 

blusploeg voor de overige voertuigen voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn. 

Ook vermindert dit problemen in de vakantieperiodes.  

 Zes vrijwilligers extra  

                                           
26  Notitie ‘Posten zijn de basis’. Categorie B: een post met 1 TS + maximaal 3 specialismen, al dan niet 

met bijbehorend materieel. Optimale bezetting 24 personen plus 4 extra voor de kazernering.  
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In de praktijk kazerneren per dag drie tot zes vrijwilligers per ploeg, hetgeen 

zorgt voor een hoge belasting. Overweeg daarom om het aantal vrijwilligers 

waarover de post Doetinchem - op basis van het aantal voertuigen - maximaal 

mag beschikken met zes vrijwilligers te verhogen. 

 

10.1.3 Kazernering tijdens avonden en weekenden 

 

Het verloop onder de gekazerneerden blijkt vrij groot. Gelet op het aantal vacatures 

lijkt het lastig om de post op sterkte te houden. Wellicht dat verplichte kazernering 

in de avond en weekenden daarin een rol speelt.  

 

Om die reden wordt aanbevolen exitinterviews te houden met vrijwilligers om er 

achter te komen waarom zij stoppen. Dit maakt het mogelijk snel op eventuele 

trends en patronen in te spelen en maatregelen te treffen, gericht op de 

geconstateerde oorzaken. 

 

Het is te overwegen een flexibeler model te hanteren. Bijvoorbeeld door de 

vrijwilligers die willen kazerneren de keuze te bieden ofwel één keer in de negen 

dagen te kazerneren ofwel deel te nemen aan een flexibele pool. Een vrijwilliger in 

die pool wordt twee à drie keer per maand ingeroosterd en kan zelf minimaal acht 

avonden per maand aangeven waarin hij/zij ingeroosterd kan worden. 

 

Momenteel zijn er drie verschillende kazerneringsregelingen binnen de VNOG met 

verschillende vergoedingsregelingen. Nu de verantwoordelijkheid voor basisbrand-

weerzorg in één hand is gevallen, is het ook logisch dat er zo snel mogelijk één 

uniforme kazerneringsregeling voor de hele organisatie komt met identieke 

arbeidsvoorwaarden.  

 

10.1.4 Samenstelling kader  

 

Indien gekozen wordt voor een nieuw organisatiemodel en de kazernering wordt 

losgekoppeld van de vrijwilligersorganisatie, dan ligt het voor de hand ook de 

samenstelling van het zogenoemde kader aan te laten sluiten bij het nieuwe 

organisatiemodel.  

 

Gedacht kan worden aan het aanstellen van een ploegchef en waarnemend 

ploegchef namens volgende groepen die een belangrijke rol spelen bij de uitruk: 

 de kazernering; 

 de blusploegen; 

 de dagdienstmedewerkers. 

 

Hierdoor ontstaat een kader van totaal zeven personen, inclusief de post-

commandant. De ploegchef die verantwoordelijk is voor kazernering werkt nauw 

samen met de bevelvoerders van de kazernegroepen. De ploegchef van de 

blusploegen werkt nauw samen met de bevelvoerders van de blusgroepen. Het is 

aan te bevelen dat de ploegchef en zijn plaatsvervanger niet in dezelfde blusploeg 

zitten.  

 

De ploegchef van de dagdienstmedewerkers regelt de bezetting vanuit de dagdienst 

en bewaakt de afspraken met teamleiders. De oefenleiders hebben nauw contact 

met de ploegchefs. Gezien de omvang van de post en de complexiteit is het te 

overwegen om de oefencoördinator aan het kader toe te voegen. De geoefendheid 

en vakbekwaamheid van de post krijgt daardoor speciale aandacht.  



 

33 

 

10.1.5 Geoefendheid 

 

Vrijwilligers oefenen uitsluitend tijdens hun kazernedienst één keer in de negen 

dagen. Gekazerneerden die tevens lid zijn van een andere post oefenen ook daar. 

Om de geoefendheid van de post te verhogen worden de volgende aanbevelingen 

gedaan: 

 Introductie van vaste oefenavond per week 

Organiseer een vaste oefenavond per week voor de vrijwilligers van 

Doetinchem. Op deze avond kunnen de vrijwilligers oefenen op de tweede TS en 

overige voertuigen. Gezien de omvang van de groep en aangezien ook tijdens 

de kazernering wordt geoefend, kan een vrijwilliger om de week oefenen. Op 

deze manier kan de vrijwilliger kiezen welke avond het beste past. Dit betekent 

bijvoorbeeld dat de ene week twintig personen op maandag oefenen en de 

andere week twintig personen op dinsdag.  

Deze avonden dragen bij aan de geoefendheid en kunnen de samenwerking en 

gezamenlijke identiteit van het korps versterken. Het komt tevens tegemoet 

aan de noodzaak de overige voertuigen goed te beoefenen. 

 Ontwikkel een oefenorganisatie 

Zet een oefenorganisatie op met instructeurs, oefenleiders en ondersteuners die 

ervoor zorgen dat de vakbekwaamheid van de post op het gewenste niveau 

blijft. 

 

10.1.6 Niet onderzochte onderwerpen 

 

De projectgroep heeft de volgende onderwerpen niet onderzocht: 

 Variabele voertuigbezetting 

In onze regio mag variabele voertuigbezetting worden overwogen bij structurele 

onderbezetting van een post. De projectgroep heeft niet het beeld dat 

onderbezetting de oorzaak is van de uitrukproblemen in Doetinchem. Om die 

reden is eerst onderzocht of andere oplossingsrichtingen mogelijk zijn. Volgens 

de projectgroep is dat het geval en zijn minder ingrijpende en kostbare 

mogelijkheden dan variabel uitrukken voorhanden. 

 Uitrukken vanaf andere locatie(s) 

Sinds 2014 wordt uitgerukt vanaf de kazerne aan de Stokhorstweg. Voor 

sommige vrijwilligers is hierdoor de rijafstand vergroot, voor anderen is deze 

verkleind. De projectgroep is heeft niet onderzocht is of het verplaatsen van 

voertuigen naar andere locaties – bijvoorbeeld in een wijk waar veel vrijwilligers 

wonen - een oplossing zou kunnen bieden. 

 Verkeerslichtbeïnvloeding 

Na de verhuizing naar de nieuwe kazerne is de regeling voor verkeerslicht-

beïnvloeding niet meeverhuisd. Niet onderzocht is of een systeem van 

verkeerslichtbeïnvloeding positief effect kan hebben op de opkomsttijd. 

 Interne routing kazerne Stokhorstweg 1 

De looproute en –afstand in de nieuwe brandweerkazerne lijken niet gunstig 

voor de uitruk- en opkomsttijden. Slaapvertrekken, huiskamer en sport-

faciliteiten liggen relatief ver van de voertuigen. De projectgroep heeft dit 

onderwerp niet verder onderzocht. 
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10.2 Aanbevelingen ten aanzien management, cultuur en 
leiderschap 

10.2.1 Snelle hulp aan de burger staat centraal 

 

Snelle hulp na een 112-melding moet weer centraal komen te staan. Als de pieper 

gaat, heeft de warme taak voorrang.  

 

Het management op het hoogste niveau van de organisatie draagt helder uit dat 

een snelle uitruk kerntaak van de VNOG is en dus hoge prioriteit heeft. Het 

management schept voorwaarden om dit ook daadwerkelijk mogelijk te maken 

zodat de dagdienstmedewerkers met vrijwillige aanstelling worden gefaciliteerd bij 

te dragen aan de uitruk van post Doetinchem. Vrijwilligers zonder dagdienstfunctie 

kunnen niet aan hun werkgever uitleggen dat zij naar de kazerne worden geroepen 

om uit te rukken terwijl het eigen personeel van de brandweer hun koude taak 

moet blijven uitvoeren.  

 

10.2.2 Versterking leiderschap  

 

Om de huidige cultuur van vrijheid en vrijblijvendheid te veranderen, heeft de 

organisatie leiding nodig met visie. Leiding die besluiten durft te nemen, prioriteiten 

kan stellen, medewerkers durft aan te spreken en gemaakte afspraken handhaaft. 

Dit geldt van hoog tot laag in de organisatie. 

 

Daarnaast is leiding nodig die aandacht heeft voor de menselijke kant, die de 

medewerkers motiveert, laat zien dat afspraken worden nagekomen en die helder 

en eenduidige communiceert. De postleiding moet zich bij haar taken door de 

hoogst leidinggevenden van de organisatie in woord en daad gesteund voelen. 

Leiding die zelf laat zien welk gedrag en welke houding van medewerkers wordt 

verwacht.  

 

10.2.3 Managementinformatie 

 

In een organisatie waarin het gaat om een snelle uitruk is actuele en toegankelijke 

managementinformatie noodzakelijk.  

 

De aanbeveling is een dashboard te maken op basis van data uit het Veiligheids-

paspoort en PRECOM zodat permanent inzicht is noodzakelijke stuurinformatie. 

Uiteraard dienen de analyses van deze gegevens periodiek - in het kaderoverleg – 

te worden besproken zodat tijdig bijgestuurd kan worden.  

 

10.2.4 Urgentie 

 

De vrijwilligers benadrukken keer op keer dat na alle onderzoeken en rapporten het 

management een besluit moeten nemen die een structurele oplossing biedt voor 

het probleem. Beseft wordt dat niet iedereen tevreden kan worden gesteld maar de 

vrijwilligers met én zonder dagdienstfunctie bij de VNOG vragen om duidelijkheid 

en een besluit. Zij willen dringend een oplossing voor de huidige problematiek.  

 

  



 

35 

 

 
Bijlage 1 Poststerkte vrijwilligers blusgroepen weekenden 
 

 

In de weekenden en op feestdagen wordt 24 uur per dag gekazerneerd en de 

tweede uitruk verzorgd door de blusgroepen. Op papier zijn dan maximaal 26 

vrijwilligers beschikbaar (tabel 9). In de praktijk zijn dat er – afhankelijk van de 

dienstdoende groep – tussen de vijf en acht personen (tabel 10). 

 
Tabel 9:  Beschikbaarheid aantal vrijwilligers in avond/weekenden per tijdsblok 

 
Blusgroepen 
 

07.00 - 18.00  18.00 - 24.00  24.00 - 07.00  
 

Wonen en 
Werken (24) 
 

16 16 
 

16 
 

Werken (10) 
 

0 
 

0 0 

Wonen (15) 10 10 
 

10 

 
 

26 26 26 

 

 
Tabel 10:  Groepssterkte in weekend en feestdagen  

(t.b.v. tweede TS of redvoertuig) 

 
Blusgroepen 
 

07.00 - 18.00  18.00 - 24.00  24.00 - 07.00  
 

Blusgroep 1 
 

5 5 
 

5 
 

Blusgroep 2 
 

8 
 

8 8 

Blusgroep 3 6 6 
 

6 

Blusgroep 4 
 

7 7 7 
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Bijlage 2: Overzicht mogelijke organisatiemodellen post Doetinchem 
 

Beschrijving 
organisatiemodel 
 

Uitruk- en opkomsttijd Uitwerking en noodzakelijke 
afspraken 

Draagvlak personeel 
 
 

Financiële 
consequenties*  

a. Vrije instroomprofiel 
 
Vrijwilligers worden vanaf hun 
verblijfplaats d.m.v. pager 
gealarmeerd en gaan - indien zij 
in de gelegenheid zijn - z.s.m. 
naar de kazerne om van daaruit 
naar incident te gaan. 
 
De daadwerkelijke opkomst van 
vrijwilligers is een onzekere 
factor en de uitruktijd blijft 
afhankelijk van verblijfplaats en 
snelheid van de vrijwilligers. 
 
In Doetinchem werken dag-
dienstmedewerkers met een 
vrijwillige aanstelling. Zij zijn een 
groot deel van de dag aanwezig 
op de kazerne.  
 

 
 
 De genormeerde uitruktijd 

van 1:30 minuut wordt niet 
gehaald.  

 Ook een uitruktijd van vier 
minuten wordt met vrije 
instroom (vanaf huis) niet 
gehaald. 

 Tijdige opkomst van 
vrijwilligers is een onzekere 
factor in het vrije instroom-
model. Pas na vijf minuten 
kunnen de eerste vrijwilligers 
op de kazerne komen. 

 Na acht minuten kunnen 
voldoende vrijwilligers voor 
de bezetting van een TS 
arriveren (waarbij nog niet is 
gekeken naar functie). 

 In Doetinchem is het 
overigens altijd de vraag óf 
überhaupt voldoende 
personeel opkomt omdat 
vrijwilligers zich niet 
verplicht voelen na 
alarmering te komen, zelfs 
als men zich in PRECOM 
beschikbaar heeft gemeld. 

 Tussen 7.00-8.00 en 16.00-
18.00 uur zijn structureel te 
weinig vrijwilligers 
beschikbaar.  

 
 Ploeg van minimaal 15 vrijwilligers 

(roosterfactor 2,5) nodig. 

 Gezien het geringe aantal 
vrijwilligers zonder dagdienstfunctie 
dat binnen zes minuten op de 
kazerne kan arriveren, is het vereist 
dat vier vrijwilligers met dag-
dienstfunctie op de kazerne 
aanwezig zijn. Neigt al naar profiel c. 

 Vrijwilligers met dagdienst-functie 
moeten bereid zijn in tussenuren 
(tussen 7.00-8.00 en 16.00-18.00 
uur) op kazerne te werken; 

 Agendadiscipline: vrijwilliger moeten 
beschikbaarheid in PRECOM precies 
bijhouden zodat permanent zicht op 
het aantal vrijwilligers dat bij 
alarmering kan opkomen en actie 
wordt ondernomen als het aantal 
onder een kritische grens zakt. 

 Opkomstdiscipline: indien vrijwilliger 
aangeeft beschikbaar te zijn, dan 
moet men er ook vanuit kunnen 
gaan dat hij/zij opkomt; 

 Heldere afspraken over tijdstip 
vertrek eerste TS 

 Afspraken met werkgevers over 
belang inzet medewerkers; 

 Afspraken met VNOG als werkgever: 
hoe inzeturen worden geschreven of 
gecompenseerd; 

 Sterk leiderschap: afspraken maken 
en zorgen dat deze worden 
nagekomen. En medewerkers 
aanspreken indien het niet gebeurt. 
 

 
 

 Vrijwilligers zonder 
dagdienst functie + 

 

 Vrijwilligers met 
dagdienstfunctie: 
afhankelijk van afspraken 
over rooster in tussenuren + 
of - 

 
 

 
 
De kosten zijn hoger dan in 
huidige situatie: dit model 
werkt uitsluitend indien 
vrijwilligers met 
dagdienstfunctie worden 
ingeroosterd. Zij zijn hierdoor 
minder flexibel hetgeen ten 
koste gaat van de productie 
van andere afdelingen. 
 
Stel: 100 uitrukken x 4 
personen x €30 = €12.000 
 
100 maal €30 x 10* personen = 
€30.000 
 
* Er komen meer vrijwilligers 
op dan nodig zijn voor een 
TS6. 



 

37 

 

Beschrijving 
organisatiemodel 

Uitruk- en opkomsttijd Uitwerking en noodzakelijke 
afspraken 
 

Draagvlak personeel 
 

Financiële 
consequenties* 

b. Consignatieprofiel 
 
De voor de uitruk benodigde 
vrijwilligers zijn vanaf hun 
verblijfplaats direct beschikbaar 
en inzetbaar.  
 
De vrijwilliger is verplicht aan de 
oproep gehoor te geven (piket/ 
beschikbaarheidsdienst) en 
binnen vier minuten op de 
kazerne te zijn. 
 
De vrijwilligers ontvangen een 
vergoeding voor de 
beschikbaarheidsdiensten. 

 
 
 De genormeerde uitruktijd 

van 1:30 minuut wordt niet 
gehaald. 

 Pas vanaf vijf minuten 
kunnen er vrijwilligers op de 
kazerne arriveren. 

 Na acht minuten kunnen 
voldoende vrijwilligers voor 
de bezetting van een TS 
arriveren (waarbij nog niet is 
gekeken naar functie). 

 Schept precedenten t.o.v. 
andere korpsen: die worden 
niet betaald om zich 
beschikbaar te houden en 
ook geacht op te komen. 

 idem avond en nacht: voor 
beschikbaarheid tweede TS 
in avond en nacht 
verwachten de vrijwilligers 
dan wellicht ook een 
vergoeding. 

 

 
 
 Om te zorgen voor zes personen 

voor de eerste TS, zijn 18  vrijwilligers 
nodig2728. Zij moeten in een straal van 
drie minuten van de kazerne 
wonen/werken, zodat binnen vier 
minuten uitgerukt kan worden. 

 Momenteel komen  acht vrijwilligers 
in aanmerking voor deze mogelijkheid; 

 Deze optie is nu en naar verwachting 
ook in de toekomst niet haalbaar en 
wenselijk 

 

 
 
 Vrijwilligers zonder 

dagdienst functie + 
 

 Vrijwilligers met 
dagdienstfunctie + 

 

 Vrijwilligers in  
      kazernering + 

 

 
 
 
 
 

 
 
De kosten stijgen t.o.v. de 
huidige situatie. Gelet op 
precedentwerking is de 
omvang van de stijging niet in 
te schatten. 
 
Acht personen op consignatie x 
€1 consignatievergoeding x 9 
uur = 72  
€15.000 per jaar 

  

                                           

 
28 Pagina 2, notitie Posten zijn de basis, 20 juli 2015 
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Beschrijving 
organisatiemodel 

Uitruk- en opkomsttijd Uitwerking en noodzakelijke 
afspraken 
 

Draagvlak personeel 
 

Financiële 
consequenties* 

c. Kazerneringsprofiel 
 

Vrijwilligers verblijven tijdens 
roosterdiensten op kazerne. 
 
Bij alarmering wordt direct 
vanuit de kazerne uitgerukt, wat 
leidt tot een aanzienlijk lagere 
opkomsttijd t.o.v. vrije instroom. 

 
 

 

 

 
 

 Uitgangspunt is dat 
gekazerneerde vrijwilligers 
binnen 1:30 minuut uit rukken. 
Met dit model zou de 
afgesproken uitruktijd dus 
moeten worden gehaald.  
 

 Gekazerneerde vrijwilligers op 
post Doetinchem hebben 
echter een gemiddelde 
uitruktijd van 2:45 minuten. 

 

 Uit praktijktoetsen blijkt dat  
uitsluitend wanneer extreem 
hard gelopen wordt, met 
mogelijke valpartijen als gevolg 
(zeker op de trap), het mogelijk 
om binnen 1:30 minuut in de 
TS te zitten29. De looproutes en 
–afstanden in de kazerne 
maken een snellere tijd niet 
mogelijk. 

 

 
 
 Minimaal 30 vrijwilligers 

noodzakelijk (excl. ziekte en verlof); 

 Vrijwilligers moeten bereid zijn één 
dag per week te kazerneren; 

 Vrijwilligers worden ingeroosterd  
tussen 7.00 en 18.00 uur; 

 Afspraken maken over bloktijden; 

 Uitruktijd moet verkort worden tot 
1:30 minuut; 

 Iedere medewerker die repressief is 
opgeleid, kan in principe meedoen; 
dus ook medewerkers die 
verbonden zijn aan een andere 
(VNOG) post. Hetzelfde geldt voor 
vrijwilligers die werkgever buiten de 
VNOG hebben. 

 Voorwaarden ATW uitzoeken per 
doelgroep: hoe vaak kan iemand 
kazerneren per bepaalde tijdspanne  
en hoe lang mag iemand achter 
elkaar werken. 

 Vrijwilligers kazerneren  t.b.v. 
repressie.  

 Dus vrijwilligers met 
dagdienstfunctie kazerneren niet 
tijdens koude functie. 

 Vrijwilligers met hoofdfunctie elders 
maken afspraken met eigen 
werkgever. Als die het goed vindt 
dat betrokkene hoofdfunctie op 
kazerne uitoefent, wordt hij/zij 
dubbel betaald (en dat is prima). 

 

 
 
 Vrijwilligers zonder 

dagdienst functie: 
     + of – afhankelijk of men 

in staat is te kazerneren. 
 

 Vrijwilligers met 
dagdienstfunctie: 

     + of – afhankelijk of men 
bereid is in roosterdienst 
te werken. 

 

 
 
 6 vrijwilligers x 11 (7.00-

18.00) x €11 x 5 dagen per 
week x 52 weken per jaar = 
 € 280.000 

 
 
 Daarbij geldt dat binnen de 

VNOG momenteel drie 
verschillende vergoedingen 
voor de kazernering worden 
gehanteerd. Er is al enkele 
jaren overleg om deze 
vergoedingen gelijk te 
trekken. Momenteel liggen 
de kosten van de 
Doetinchemse regeling ca. 
€100.000 lager dan die van 
Apeldoorn.  

 

  

                                           
29 Praktijktoets door Mark Oost, waarbij in langzaam, normaal/beheerst en extreem hard tempo van verschillende plaatsen in de kazerne naar de TS is gelopen. 
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Beschrijving 
Organisatiemodel 

Uitruk- en opkomsttijd Uitwerking en noodzakelijke 
afspraken 

 

Draagvlak personeel  Financiële 
consequenties 

d. Overdag volledig beroeps  
 
In dit model wordt uitsluitend 
met beroepsmedewerkers 
gewerkt (en dus niet met 
vrijwilligers). Harde koppeling 
i.p.v. vrijwillige aanstelling. 
 
Medewerkers zijn in dienst van 
de brandweer en worden 
ingeroosterd ten behoeve van 
de uitruk. 
 
Bij alarmering wordt direct 
vanuit de kazerne uitgerukt, wat 
leidt tot een lage opkomsttijd. 
 
 

 

 
Uitgangspunt is dat 
gekazerneerde vrijwilligers 
binnen 1:30 minuut uit rukken. 
Met dit model zou de 
afgesproken uitruktijd dus 
moeten worden gehaald.  
 
Zie verder onder c.  

 
 

 Minimaal 15 personen overdag, er 
vanuit gaande dat alleen de eerste 
TS bemenst moet worden. Als 
daarnaast ook het redvoertuig bezet 
moet worden, dan zijn 20 mensen 
nodig30. 

 Uitruktijd kazernering van drie 
minuten moet verbeterd worden. 

 Voldoen aan de arbeidsvoorwaarden 
uit CAR/UWO 

 
 
 Vrijwilligers zonder 

dagdienst functie  
 

 Vrijwilligers met 
dagdienstfunctie  

 

 Vrijwilligers in kazernering 
 

 

 
 
Beroepsploeg van 15 
fte  tussen 07.00-18.00 uur 
kost ca.  €660.000  (excl. ORT 
07.00-08.00 uur). 
 

 

 

e. Volledig beroepskorps 
(dag en nacht) 

 
Medewerkers zijn in dienst van 
de brandweer werken in 24 
uursdiensten op de kazerne. 
 
Bij alarmering wordt direct 
vanuit de kazerne uitgerukt, wat 
leidt tot een lage opkomsttijd. 
 

 

 
 
 
Uitgangspunt is dat 
gekazerneerde vrijwilligers 
binnen 1:30 minuut uit rukken. 
Met dit model zou de 
afgesproken uitruktijd dus 
moeten worden gehaald.  
 
Zie verder onder c. 

 

 
 
 Minimaal 27 personen zijn 

nodig, wanneer alleen de eerste 
TS bemenst moet worden. Als 
daarnaast ook het redvoertuig 
bemenst moet worden, dan zijn 
36 mensen nodig.

31
 

 
 
 Vrijwilligers zonder 

dagdienst functie  
 

 Vrijwilligers met 
dagdienstfunctie  

 

 Vrijwilligers in kazernering 
 

 

 
 
Beroepsploeg van 28 fte  24/7 
kost ca. € 1.750.000. 
 
De kosten van de huidige 
kazernering van € 400.000 
vervallen. 
 
Totale kosten ca.  
€ 1.350.000 

 

 

*  Extra kosten boven op de kosten voor kazernering werkdagen 18.00-07.00 uur en weekend bedragen circa € 400.000,-- excl. maaltijdvergoeding. In concept VNOG-

regeling circa € 520.000,-

                                           
30

 Het betreft een roosterfactor van 250%, gelijk aan de systematiek van de beroepsposten in Apeldoorn. 
31 Het betreft een roosterfactor van 250%, gelijk aan de systematiek van de beroepsposten in Apeldoorn. 



Bijlage 3: Uitrukgebieden post Doetinchem bij uitruktijd van 
respectievelijk 1:30, 4 en 7 minuten 
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