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Datum : 12 april 2016
Geachte heer Jongerden,
In reactie op uw mailbericht met het concept-onderzoekskader van 23 maart jl. informeren wij u als volgt.
De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers heeft op 6 januari jl. met belangstelling gehoor gegeven aan een
uitnodiging van mw. Hilda Raasing en dhr. Martin Mager die namens 8 deelnemende regio’s uitleg hebben
gegeven over het gezamenlijke project ten behoeve van dataverzameling over Uitrukken op Maat.
Wij hebben tijdens deze bijeenkomst kennisgenomen van de projectopzet en hebben daarbij tevens onze zorgen
geuit over het gebrek aan samenhang tussen de afzonderlijke regio’s met pilots en experimenten. Zo hebben we
bijvoorbeeld geen antwoord gekregen op onze vraag welke standpunten door de andere 17 regio’s worden
ingenomen en de mate waarin de 25 regio’s afzonderlijk zich gebonden voelen aan gemaakte afspraken en
uitkomsten van onderzoeken. Dat geldt eveneens voor de bevindingen en aanbevelingen van de Inspectie VenJ in
haar ‘Tussenrapportage Variabele voertuigbezetting bij de brandweer’ uit 2011, die klaarblijkelijk geen adequate
opvolging hebben gevonden. Het ontbreken van de evaluatiegegevens uit de regio Gooi en Vechtstreek, waarom
we voorafgaand aan het onderhoud hadden gevraagd, bevestigt dit beeld.
“Dit onderzoek gaat uitwijzen dat je de meeste branden wel met 2 personen aankunt, maar dat was al bekend.”
Zo luidde een eerste maar treffende reactie op uw concept-onderzoekskader nadat dit was voorgelegd aan
deskundigen binnen onze vereniging.
De wijze waarop de verantwoordelijke partijen tot op heden met het onderwerp ‘variabele voertuigbezetting’ c.q.
‘Uitruk op Maat’ zijn omgegaan vormt voor ons voldoende reden om terughoudendheid te betrachten. Dagelijks
wordt brandweerpersoneel (ook tegen hun wil) met onvoldoende – primaire - slagkracht (in termen van mensen
en middelen) op pad gestuurd naar maatgevende incidenten en daarbij nodeloos blootgesteld aan
onaanvaardbaar hoge risico’s.
Deze risico’s zijn naar ons oordeel onnodig en vermijdbaar. Dit maakt dat wij vooralsnog afzien van een rol in uw
project en verwachten dat de resultaten van de QuickScan van de Inspectie VenJ naar het inzetsysteem met een
SIV en een TS4 in de regio Gooi en Vechtstreek daarbij nog van invloed zullen zijn.
In afwachting van uw reactie.
Met vriendelijke groet.
Namens de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers.
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