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Enkele bevindingen evaluatie IFV 

 Bijna alle regio’s gebruiken UoM

 Behoefte aan o.a. ondersteuning vakbekwaamheid, kaders rond opschaling, rapportage 

opkomsttijden, definitie maatgevend incident

 Afwijkingen o.g.v. afhandeling maatscenario

 Onvoldoende samenhang met andere ontwikkelingen zoals GBO, gebiedsgerichte 

opkomsttijden

 Behoefte aan maatwerk en flexibiliteit (mits veilig)
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- snelle reparatie

- op basis van huidige 

inzichten 

- ruimte voor lokale flexibiliteit

- borging veiligheid

Verbinden met andere bouwstenen, zoals

- gebiedsgerichte opkomsttijden

- visie op GBO

- brandweerkundige uitgangspunten

- taakdifferentiatie (toekomstbestendig 

brandweerstelsel)
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Van 20 naar 3 kaderregels, door:

 Algemeen geldende normen weg te laten, zoals opstellen RI&E

 Van TS-4 naar TS-flex

 Geen aanvullende normen meer voor opkomsttijden, maar verwijzing naar 

gebiedsgerichte opkomsttijden / dekkingsplannen

 Geen aanvullende eisen meer voor GBO, maar verwijzing naar visie GBO



Bijgesteld kader:

 Basis blijft TS6 die modulair kan worden samengesteld

 TS-flex kan starten met bestrijden maatgevend incident (binnenbrand 

woning): obv beschikbaar personeel bepalen wat wel/niet veilig kan en 

opschalen waar nodig

 In opleiding/training: aandacht aan inzet TS-flex, met training o.b.v. de 

minimale bezetting (TS4)



Vervolg:

 RCDV biedt bijgestelde kader via BAC Brandweer ter kennisgeving aan bij 

het VB

 Opdracht aan IFV om in opleidingen aandacht te geven aan TS-flex

 Starten met opgave 2


