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De Minister van Justitie en Veiligheid 

De heer prof. mr. dr. F.B.J. Grapperhaus 

Postbus 20301  

2500 EH Den Haag 

 

Datum   : 8 mei 2018 

Onderwerp : ondersteuning inzet van vrijwilligers bij de brandweer 

 

Geachte heer Grapperhaus, 

Met enthousiasme hebben we kennisgenomen van het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' van het 

Kabinet-Rutte III. Vooral omdat het Kabinet de inzet van vrijwilligers bij de brandweer gaat ondersteunen. 

De noodzaak daartoe zien wij terug in de uitkomsten van het landelijk belevingsonderzoek onder repressief 

brandweerpersoneel. Daaruit blijkt onder meer dat een grote afstand tot het management wordt ervaren.  

De VBV is hierdoor niet verrast, wij hebben immers niet alleen aan dit belevingsonderzoek meegewerkt, 

maar ook aan andere onderzoeken, zoals dat van de SP en EenVandaag. Ook bij deze onderzoeken 

beschreven de uitkomsten hetzelfde beeld.  

 

De VBV is al 10 jaar erkend belangenbehartiger van de brandweervrijwilligers in Nederland. Met 6000 leden 

op een totaal van 19000 vrijwilligers zijn wij niet alleen een representatief vertegenwoordiger van deze 

groep, maar wij genieten bovendien het vertrouwen van de brandweervrijwilligers. Omdat het vertrouwen in 

het management laag is en er bovendien wordt betwijfeld of de gelden bij de brandweer wel op de goede 

manier worden besteed, is er voor de VBV een rol weggelegd als bruggenbouwer. Een rol waarbij door 

projecten, met en aan de basis van de vrijwillige brandweer, de afstand kan worden verkleind en het 

vertrouwen in de organisatie en het management hersteld.  

Omdat het voor ons niet duidelijk is wie over de toewijzing van de gelden gaat, de individuele 

veiligheidsregio's, het Veiligheidsberaad of Uw ministerie van Justitie en veiligheid, maar het gaat om geld 

dat door het kabinet ter beschikking wordt gesteld voor dit specifieke doel, wenden wij ons toch direct tot u 

als systeemverantwoordelijke voor de brandweer. In de kabinetsvisie op het behoud van de beschikbaarheid 

van brandweervrijwilligers uit 2007, was uw ambtsvoorganger van mening dat de beste ideeën van de 

mensen komen die dagelijks met brandweerpersoneel te maken hebben. Wij kunnen dat ronduit beamen.    

Daarom sturen wij u eveneens ons eerste projectvoorstel met financiële onderbouwing als bijlage toe.  

Verder lijkt het ons zinvol dat een bestuurslid van de VBV, die in dienst is van een van de veiligheidsregio's, 

wordt vrijgemaakt om zich als project officier versterking vrijwilligheid full time met dit vraagstuk bezig te 

gaan houden. Bij de VBV ontbreken hiervoor de financiële middelen. Daarom vragen wij Uw steun voor dit 

initiatief. 

Graag vernemen wij uw reactie op dit verzoek. 

Met vriendelijke groet, 

Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers. 

 
 
 
Marcel Dokter 
voorzitter 
 


