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Voorwoord 
 

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van mijn afstudeerscriptie voor de Hogere 

Veiligheidskunde opleiding die ik volg bij Copla in Harderwijk. Het is geschreven voor de 

korpsleiding van de Brandweer Midden- en West-Brabant. 

 

Het schrijven van een scriptie doe je alleen. Hierdoor is het resultaat een weergave van 

karaktereigenschappen en de wil om het werken bij de brandweer veiliger en gezonder te 

maken. 

 

Het proces wat uiteindelijk heeft geleid tot deze scriptie doe je samen. Ik wil daarom graag 

mijn werkgever de Brandweer Midden- en West-Brabant, bedanken voor de ruimte die mij 

voor het volgen van de HVK opleiding en het schrijven van deze scriptie gegund is. En met 

name Ronald en Marcel voor hun informatie en hun kritische noot. Dank ook aan Jan Smid 

van Copla voor de juiste begeleiding op het juiste moment. Daarnaast bedank ik mijn 

intervisiegenoot Sjos voor zijn tips over structuur en de eindeloze hoeveelheden van Snelle 

Jelle kruidkoek. En ‘lest best’ aan Janneke. Voor het accepteren van mijn moppersmurf 

gezicht en het mij weer op de rails zetten. Mede dankzij haar vertrouwen en 

vluchtelingenkamp faciliteiten is het gelukt. 

 

Clemens Kamp 

Breda, november 2014 
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Samenvatting 
 

In dit onderzoeksrapport is onderzoek gedaan naar de inhoud van het functieprofiel van de 

repressieve veiligheidsfunctionaris en hoe deze functie geïmplementeerd kan worden. 

 

De aanleiding van dit onderzoek 

De brand bij Chemie-Pack in 2011 in Moerdijk resulteerde in gezondheidsklachten bij een 

groot aantal hulpverleners. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft als gevolg 

hiervan onderzoek uitgevoerd. Eén van de uitkomsten hiervan was de Veiligheidsregio 

Midden- en West-Brabant de overweging meegeven om een veiligheidsfunctionaris in te 

stellen. Dit is op basis van een bestuurlijk besluit gebeurd. Het ontbreekt echter nog aan een 

gedegen uitgewerkt functieprofiel en van nog te ondernemen activiteiten ten behoeve van 

de implementatie van de functie.  

 

Doelstelling van het onderzoek 

Dit onderzoeksrapport levert van een plan van aanpak op ten behoeve van de 

implementatie van het functieprofiel, waarin de taken, bevoegdheden, 

verantwoordelijkheden en competenties van de repressieve veiligheidsfunctionaris zijn 

beschreven, waarmee een betere borging van veilig en gezond werken tijdens de 

incidentbestrijding gerealiseerd kan worden. Het onderzoek is afgebakend door deelvragen. 

 

Onderzoeksmethodiek 

Om het doel te bereiken is intern documenten onderzoek uitgevoerd naar de operationele 

omgeving van de repressieve veiligheidsfunctionaris en de veilig- en gezondheidsrisico’s van 

brandweermedewerkers in Midden- en West-Brabant. Er is daarnaast gekeken naar de 

uitkomsten van een tweetal inspectierapporten over de brand bij Chemie-Pack. Vervolgens 

is er literatuuronderzoek uitgevoerd naar algemene veilig- en gezondheidsrisco’s van 

brandweerpersoneel en naar het functioneren van de besluitvormingsprocedure die 

gehanteerd wordt door hulpverleningsdiensten in Nederland. Tot slot zijn er twee 

dialoogsessies georganiseerd, één om te evalueren, de andere om vooruit te kijken. 

 

Resultaten, conclusie en aanbeveling 

Het resultaat heeft geleid tot een aantal conclusies over de inhoud van het functieprofiel 

met daarin vier kerntaken en bijbehorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Drie 

kerntaken hebben betrekking op activiteiten die de functionaris uitvoert ter plaatse tijdens 

een incident. Dit zijn ten eerste het vormen van een advies gebaseerd op geconstateerde 

afwijkingen tijdens de incident uitvoering en daarnaast geconstateerde risico’s voor de 

aanwezige hulpverleners. Ten tweede het toezicht op een veilig en gezonde taakuitvoering, 

met als derde het geven van voorlichting. De vierde kerntaak heeft betrekking op 

activiteiten die de functionaris in de ‘koude’ kantooromgeving uitvoert, gerelateerd aan 

veilig en gezond werken.  

 

Daarnaast is geconcludeerd dat aanpassingen aan de BOB-procedure en meer inspanningen 

op het gebied van ‘human factors trainingen’ maatregelen zijn die een bijdrage leveren aan 

veilig en gezond werken tijdens de bestrijding van incidenten. 

 

Het profiel zorgt samen met een plan van aanpak ten behoeve van de implementatie voor 

betere borging van veilig en gezond werken tijdens de incidentbestrijding. Hiermee is de 

doelstelling bereikt. 
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Begrippen en definities 
 

 

Adviseur Gevaarlijke Stoffen Adviseur voor het incidentcommando (de hoogst brandweer 

leidinggevende of het CoPI) met betrekking tot de 

bestrijding van incidenten met gevaarlijke stoffen. 
 
Basis brandweerzorg De zorg dat de brandweer haar basistaken op een efficiënte, 

effectieve en veilige manier kan uitvoeren. 
 
DODAR Door een aantal luchtvaartmaatschappijen gebruikte 

methode om een structureel denkproces onder druk te 
forceren. Staat voor Diagnose, Options, Decide, Action en 
Review. Vergelijkbaar met de BOB-methodiek die gebruikt 
wordt bij hulpverleningsdiensten. 

 
LCMS Landelijk Crisis Management Systeem, een systeem 

waarmee tussen de verschillende multidisciplinaire 
overlegvormen informatie over een incident/crisis kan 
worden uitgewisseld.   

 

Motorkapoverleg Gelijkhoofdig afstemmingsoverleg tussen officieren van 

dienst van politie, geneeskundig en brandweer op de 

‘motorkap’ van een voertuig. 
 

PBM Persoonlijke Beschermings Middelen. Hiermee worden 

uitrustingsstukken bedoeld, zoals kleding en een 

ademluchttoestel. 

 

Piketfunctie Een operationele functie op afroep beschikbaar, waardoor 

er een garantie is dat de werkzaamheden behorende bij de 

functie uitgevoerd worden. 
 
Piketpoule Verzameling piketfunctionarissen die geen dienst hebben, 

maar wel gealarmeerd kunnen worden en op basis van 
beschikbaarheid tijdens een incident een rol kunnen 
uitvoeren.  

 
RI&E koud RI&E om de risico’s van de kantooromgeving in een 

brandweerorganisatie in kaart te brengen, te evalueren en 
beheersmaatregelen te treffen. 

 
RI&E warm RI&E om de risico’s van de repressieve omgeving van de 

brandweer in kaart te brengen, te evalueren en 
beheersmaatregelen te treffen. 

 
Veiligheidsregio Openbaar lichaam gebaseerd op een gemeenschappelijke 

regeling tussen gemeenten, geografisch georganiseerd 
waarin wordt samengewerkt tussen brandweer, politie, 
geneeskundige en gemeenten.  
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1 Inleiding 
 

1.1 Aanleiding van dit onderzoek 
 

Op woensdag 5 januari 2011 ontstaat bij Chemie-Pack in Moerdijk een zeer grote brand1. Na 

afloop van de brand heeft een groot aantal hulpverleners last van gezondheidsklachten. De 

Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid start een onderzoek om na te gaan of het 

arbeidsomstandighedenbeleid van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is 

afgestemd om branden van een dergelijke omgang te bestrijden en of dit beleid in de 

praktijk wordt toegepast. Dit heeft geleid tot een aantal ‘eisen’ en ‘aandachtspunten’ die 

door de Inspectie aan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant worden medegedeeld. 

 

Eén van de conclusies uit het onderzoek is dat het ‘toezicht op veilig werken onvoldoende 

heeft geleid tot corrigerende acties bij incidenten met gevaarlijke stoffen’. De Inspectie 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) geeft de veiligheidsregio hierover het 

volgende aandachtspunt mee: ‘Overweeg om bij incidenten van enige omvang altijd een 

aparte veiligheidsfunctionaris vrij te maken en deze toezicht te laten houden op veilig 

werken in en/of naast de bevelslijn’2. Een dergelijke veiligheidsfunctionaris, gepositioneerd 

naast de bevelslijn ter plaatse van het incident, is door de veiligheidsregio als piketfunctie 

begin 2013 op basis van een bestuurlijk besluit ingesteld.  

 

Ondanks het feit dat de functionaris al enige tijd functioneert, heeft de veiligheidsregio nog 

geen standpunt ingenomen omtrent het functieprofiel. De veiligheidsdirectie heeft 

aangegeven dat deze functie echter niet ter discussie staat, onder vermelding van de 

volgende uitgangspunten: 

1. De repressieve veiligheidsfunctionaris heeft een taak ter plaatse bij het incident; 

2. De repressieve veiligheidsfunctionaris wordt ten minste gealarmeerd bij een GRIP1 

situatie en heeft hiermee een multidisciplinaire taakuitvoering.  

 

De brandweer heeft opdracht gekregen de verdere invulling van de piketfunctie uit te 

voeren. Deze opdracht is weggelegd bij de auteur van dit onderzoeksrapport.  
 

1.2 Probleem en doelstelling van dit onderzoek  
De Brandweer Midden- en West-Brabant onderschrijft het aandachtspunt van de Inspectie 

SZW. Het ontbreekt de Brandweer Midden- en West-Brabant nog aan een uitgewerkt profiel 

met daarin een omschrijving van de taak, bevoegdheid, verantwoordelijkheid en 

bijbehorende competenties van de repressieve veiligheidsfunctionaris. Tevens is er tot nu 

toe onvoldoende aandacht besteedt aan de implementatie van deze functie. Het probleem 

is als volgt: 

 

De Brandweer Midden- en West-Brabant vraagt zich af hoe het functieprofiel van de 

repressieve veiligheidsfunctionaris eruit ziet en welke activiteiten er met betrekking tot 

het implementeren van de functie nog moeten worden ondernomen. Zodat veilig en 

gezond werken tijdens de incidentbestrijding beter geborgd wordt. 

                                                 
1
 Voor een beeld van de omvang van de brand en de dilemma’s tijdens de incidentbestrijding, zie de 

film op http://www.youtube.com/watch?v=Qf5-0Nd9AQ8 
2
 Veilig werken door hulpverleningsdiensten, Arbeidsinspectie, augustus 2011, pagina 17. 

http://www.youtube.com/watch?v=Qf5-0Nd9AQ8
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Het doel van dit onderzoek luidt:  

 

Het opstellen van een plan van aanpak ten behoeve van de implementatie van het 

functieprofiel, met daarin de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en 

competenties van de repressieve veiligheidsfunctionaris, waarmee betere borging van 

veilig en gezond werken tijdens de incidentbestrijding gerealiseerd kan worden. 

 

Het onderzoek is verder afgebakend door de volgende deelvragen: 

 

1. Wat is de operationele omgeving waarin de repressieve veiligheidsfunctionaris in 

Midden- en West-Brabant functioneert? 

2. Wat zijn de grootste veilig- en gezondheidsrisico’s voor brandweerpersoneel gerelateerd 

aan het repressieve werk? 

3. Het rapport van de Inspectie SZW over de brand bij Chemie-Pack als uitgangspunt 

nemend, op welke wettelijke onderdelen heeft de Inspectie de veiligheidsregio Midden- 

en West-Brabant getoetst en wat is de uitkomst hiervan?  

4. Wat zijn de belangrijkste constateringen uit het rapport van de Inspectie Openbare Orde 

en Veiligheid over de bestrijding van de brand bij Chemie-Pack? 

5. Functioneert de door de hulpverleningsdiensten gehanteerde BOB-procedure om tijdens 

een GRIP1 situatie te kunnen sturen op veiligheid- en gezondheidsrisico’s?  

6. Hoe functioneert de repressieve veiligheidsfunctionaris bij de Brandweer Midden- en 

West-Brabant tot nu toe? 

7. Wat beoogt de korpsleiding van de Brandweer Midden- en West-Brabant te bereiken 

met de repressieve veiligheidsfunctionaris? 

 

1.3 Opbouw onderzoeksrapport 
 

In hoofdstuk twee wordt de onderzoeksmethode gepresenteerd. Hier wordt de verdere 

hoofdstukindeling grafisch gepresenteerd. Relevant is dat ieder hoofdstuk is opgebouwd uit 

een aantal paragrafen. Bij de hoofdstukken waarin de resultaten worden gepresenteerd 

wordt onder iedere paragraaf in cursief een korte samenvatting beschreven.   
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2 Onderzoeksmethodiek 
 

In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksmethodiek gepresenteerd. In onderstaande afbeelding 

is schematisch weergegeven hoe het onderzoek is opgebouwd. Een toelichting hierop wordt 

verderop beschreven.   

Afbeelding 2.1, schematische weergave onderzoeksmethodiek 

 

Het geconstateerde probleem en de beschreven doelstelling welke zijn afgeleid uit de 

aanleiding van dit onderzoeksrapport zijn beschreven in hoofdstuk één. Om antwoord te 

krijgen op de deelvragen is de volgende methodiek toegepast. Allereerst wordt als 

vertrekpunt voor de lezer enige algemene achtergrondinformatie over de Brandweer 

Midden- en West-Brabant gegeven. Enkele landelijke ontwikkelingen op het gebied van 

incidentbestrijding worden eveneens in dit hoofdstuk vermeld. Tot slot worden gebruikte 

(vak)termen en definities verklaart op bladzijde vier. 

 

Het feitelijk onderzoek is gesplitst in drie delen. Als gevolg hiervan is ervoor gekozen het 

resultaat ook in drie hoofdstukken te presenteren. Het onderzoek bestaat uit: 

 

1. Een documentstudie: 

a. Om te bepalen met welke overleg- en bevelsstructuren, hoeveelheid en soort 

hulpverleners de repressieve veiligheidsfunctionaris tijdens een incident ter 

plaatse te maken heeft. Het resultaat hiervan leidt tot antwoord op de eerste 

deelvraag.  

b. Om op basis van de Risico Inventarisatie en Evaluatie te bepalen wat de risico’s 

zijn voor repressieve brandweermedewerkers in Midden- en West-Brabant. Het 

resultaat leidt tot antwoord op de tweede deelvraag.   

c. Om te bepalen waaraan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant met 

betrekking tot veilig en gezond werken tijdens een praktijksituatie wordt 

getoetst. Hiervoor is gekeken naar het rapport dat de Inspectie Sociale Zaken en 
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Werkgelegenheid heeft opgesteld over de brand bij Chemie-Pack (leidt tot 

antwoord op deelvraag drie). 

d. Om te bepalen welke factoren invloed hebben gehad op het verloop van de 

incidentbestrijdingsorganisatie tijdens de brand bij Chemie-Pack is gekeken naar 

de constateringen die de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid hierover heeft 

gedaan (leidt tot antwoord op deelvraag 4). 

2. Een literatuuronderzoek: 

a. Om na te gaan waar brandweerpersoneel tijdens de uitvoering van 

incidentbestrijdingswerkzaamheden de grootste veiligheid- en 

gezondheidsrisico’s loopt (dit leidt samen met het 1b tot antwoord op deelvraag 

twee). 

b. Om na te gaan hoe de BOB-procedure als stuurinstrument tijdens een GRIP1 

situatie functioneert. Hiervoor is gekeken naar een onderzoek dat de BOB- 

procedure vergelijkt met procedures uit de luchtvaart (leidt tot antwoord op 

deelvraag vijf).  

3. Twee ‘dialoogsessies’:  

a. Om terug te kijken naar het functioneren van de repressieve 

veiligheidsfunctionaris tot nu toe. Met enkele collega piketfunctionarissen (met 

verschillende functies) is een evaluatiebijeenkomst georganiseerd (leidt tot 

antwoord op deelvraag zes). 

b. Om vooruit te kijken, door de Korpsleiding van de Brandweer Midden- en West-

Brabant de gelegenheid te geven haar standpunt over het functieprofiel van de 

repressieve veiligheidsfunctionaris te bepalen (dit resultaat leidt tot slot tot 

antwoord op deelvraag zeven). 

 

Vervolgens wordt in hoofdstuk zeven, de conclusie een antwoord gegeven op de deelvragen. 

Op basis van de conclusie wordt in hoofdstuk acht een advies gegeven over hoe het 

functieprofiel eruit kan zien met daarbij een plan van aanpak voor de verdere implementatie 

van de functie. Als voorbeeld voor het format van het profiel wordt gebruik gemaakt van het 

landelijk kwalificatieprofiel repressieve functionarissen. Het feitelijke functieprofiel en plan 

van aanpak is in respectievelijk bijlage 1 en bijlage 2 weergegeven. 
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3 Organisatiebeschrijving 
 

3.1 De Brandweer Midden- en West-Brabant 
 

De Brandweer Midden- en West-Brabant is sinds begin 2010 een geregionaliseerde 

brandweerorganisatie en het grootste onderdeel van de Veiligheidsregio Midden- en West-

Brabant. De veiligheidsregio is een samenwerkingsverband van 26 gemeenten. Naast het 

dienstonderdeel brandweer bestaat dit uit de Gemeenschappelijke Meldkamer, de 

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen en het dienstonderdeel 

Gemeenten, waarbij alleen het brandweerpersoneel in dienst is bij de veiligheidsregio. Bij de 

brandweer zijn ruim 1700 beroeps- en parttimemedewerkers (de brandweervrijwilligers) in 

dienst.  
 

 
Afbeelding 3.1 organisatiestructuur Brandweer Midden- en West-Brabant 

 

De huidige organisatiestructuur (weergegeven in afbeelding 3.1) van de brandweer bestaat 

uit vijf operationele clusters met 69 brandweerkazernes, een centrale concernstaf, 

bestaande uit de korpsleiding en het directiebureau en drie inhoudelijke sectoren. De 

clusters zijn verantwoordelijk voor de basis brandweerzorg en worden centraal aangestuurd 

door de korpsleiding. Het formuleren van beleid en de regie op de uitvoering hiervan vindt 

plaats in de drie sectoren.  

 

In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op veilig en gezond werken bij de 

Brandweer Midden- en West-Brabant. 

 

3.2 Veilig en gezond werken bij de Brandweer Midden- en West-Brabant 
 

Binnen de sector Incidentbestrijding (IB) is het thema veilig en gezond werken belegd. De 

auteur van dit onderzoeksrapport is binnen dit programma werkzaam als centrale adviseur, 

met als taakveld arbeidsveiligheid.  

 

Binnen de Brandweer Midden- en West-Brabant is ‘veilig- en gezondheid’ een 

lijnverantwoordelijkheid. Dit geldt voor de kazerne (de kantoor, slaapplekken en 

onderhoudsplaatsen), maar ook voor de ‘warme’ of repressieve activiteiten op straat (meer 

hierover in de volgende hoofdstukken). Leidinggevenden in de kantooromgeving worden 

ondersteunt door Arbo preventiemedewerkers. Er zijn acht Arbo preventiemedewerkers 

benoemd, die voor 0,2 per functie zijn vrijgemaakt.  
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De Arbo preventiemedewerkers zijn onder andere betrokken bij het maken en/of assisteren 

van Risico Inventarisaties- en Evaluaties en het (bijna)ongevallenproces.  

 

Het beleid van de Brandweer Midden- en West-Brabant is primair gericht om het veilig en 

gezond werken te bevorderen. De auteur van dit onderzoeksrapport speelt hier een centrale 

rol in. Dit gebeurt in de vorm van coördinatie, beleidsvorming, onderzoek en lid van de 

landelijke kerngroep ‘arbeidsveiligheid bij de brandweer’. 

 

3.3 Landelijke ontwikkelingen  
 

De brandweer staat meer onder het vergrootglas, mede als gevolg van toenemende invloed 

van sociale media en het effect hiervan op de politiek. Daarnaast wordt er op basis van een 

landelijk beleidslijn steeds meer ingezet op specialismen. Dit betekent dat er naar 

verwachting de komende jaren naast de duiktaak ook specialistische hulpverlenings- en zelfs 

brandbestrijdingstaken komen en dat deze door heel Nederland kunnen worden ingezet. De 

Brandweer Midden- en West-Brabant heeft bijvoorbeeld de groot hulpverleningstaak 

gekregen, om ingezet te kunnen worden om reddingswerk te verrichten na bijvoorbeeld 

aardbevingen.   

 

Daarnaast speekt ook bij de brandweer de verhoging van de pensioenleeftijd een rol. Dit wil 

niet gelijk zeggen dat uitrukpersoneel langer op ‘de uitruk’ zit, maar men is wel langer in 

dienst. Dit betekent ook langer gezond in dienst. In dit onderzoeksrapport wordt later 

duidelijk dat er over de verhoogde gezondheidsrisico’s voor repressief brandweerpersoneel 

de laatste tijd veel bekend is geworden.  

 

Deze ontwikkelen vragen meer aandacht voor de beheersing van veilig- en 

gezondheidsrisico’s gedurende de incidentbestrijding. Het onderzoeksonderwerp wat in dit 

rapport wordt uitgewerkt biedt een kans om als maatregel hier invulling aan te geven. 
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4 Resultaat documentenonderzoek 
 

In dit hoofdstuk wordt het resultaat van het documentenonderzoek gepresenteerd. Dit 

documentenonderzoek is uitgevoerd om in hoofdstuk zeven (conclusie) antwoord te geven 

op deelvraag één, twee en drie. In paragraaf 4.1 wordt eerst deelvraag één behandeld om 

zicht te krijgen op de operationele omgeving van de repressieve veiligheidsfunctionaris. 

 

4.1 Operationele omgeving van de veiligheidsfunctionaris 
 

Om een beeld te krijgen in welke omgeving de repressieve veiligheidsfunctionaris tijdens 

een incident terecht komt en met wie de functionaris te maken krijgt, wordt in dit hoofdstuk 

de omgeving vanuit zowel organisatorisch als geografisch perspectief geschetst. Het 

(bestuurlijke) uitgangspunt hierbij is dat een repressieve veiligheidsfunctionaris ter plaatse 

zijn of haar taken uitvoert. 

 
4.1.1 Organisatorisch perspectief, GRIP 1 

Bij de bestrijding van incidenten, klein en groot zijn vrijwel altijd meerdere operationele 

diensten betrokken (brandweer, politie, ambulance, maar ook gemeentelijke diensten). 

Hierbij is vanzelfsprekend onderlinge afstemming noodzakelijk. Dit gebeurt tussen de 

operationele leidinggevenden. Tijdens ‘normale’ incidenten (de GRIP 0 of routine omgeving) 

wordt deze afstemming georganiseerd tijdens een zogenaamd motorkapoverleg. De 

leidinggevenden (officieren van dienst) zijn tijdens een dergelijk motorkapoverleg ‘gelijk’ en 

hanteren hun eigen monodisciplinaire bevelsstructuren. Voorbeelden van dergelijke type 

incidenten zijn een verkeersongeval of kleine brand.  

 

Wanneer een klein incident complexer of groter wordt kan er worden opgeschaald naar 

GRIP1 niveau. Hiermee krijgt ook de leiding over en de afstemming tussen de operationele 

leidinggevenden van het incident een ander karakter. Ten eerste wordt de leiding 

‘eenhoofdig’ en de afstemming vindt gestructureerd plaats. De bijbehorende wie en wat 

vragen tijdens dergelijke situaties is conform een wettelijke eis vastgelegd. De 

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft deze uitgewerkt in een ‘opschalingsmodel’ 

of GRIP regeling3. Deze Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) 

beschrijft de verschillende niveaus waarop multidisciplinaire afstemming met eenhoofdige 

leiding plaats vindt. GRIP1 is hierbij het laagste niveau en GRIP5 het hoogste. Relevant voor 

GRIP1 is: 

 

1. Bij een GRIP 1 wordt een Coördinatie team Plaats Incident (CoPI) ingesteld. Dit 

sturingsoverleg vindt plaats bij de locatie van het incident. Het overleg gebeurt in 

Midden- en West-Brabant in een Multidisciplinaire Commando Unit (afbeelding 4.1) 

2. Een CoPI bestaat uit een kernbezetting. In afbeelding 4.1 zijn dit de blauw gekleurde 

leden, namelijk de leider CoPI, officieren van dienst (de hoogste vertegenwoordigers van 

de operationele diensten), een informatiemanager en plotter (beide ondersteunend aan 

het CoPI). Naast de kernbezetting zijn er enkele facultatieve leden (groen gekleurd in 

afbeelding 4.2). Dit zijn adviseurs die vanuit hun specialisme een toegevoegde waarde 

voor het functioneren van het CoPI kunnen hebben (GRIP regeling, VRMWB, pagina. 18). 

Ook een repressieve veiligheidsfunctionaris is een facultatief lid. Tot slot, de rood 

gekleurde veldeenheden worden aangestuurd door de officieren van dienst. 

                                                 
3
 Regionaal Crisisplan (RCP) 2012 – 2016, VRMWB, maart 2012. 
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Afbeelding 4.1, CoPI organisatiestructuur (blauw zijn de vaste CoPI-leden, groen de 

facultatieve en rood de eenheden in het veld) 

 

3. De leider CoPI heeft de ‘bevoegdheid tot het geven van bindende aanwijzingen aan de 

samenwerkende zelfstandige diensten, zonder daarbij te treden in de bevoegdheden 

van de afzonderlijke diensten aangaande de wijze van uitvoeren’ 4. Dit gebeurt onder 

gezag5 van een burgemeester c.q. de voorzitter van de veiligheidsregio. Alle diensten 

moeten zich dus houden aan de door het CoPI genomen besluiten. De wijze van 

uitvoering is een verantwoordelijkheid van de afzonderlijke dienst, tenzij hier anders 

over is besloten.  

4. Op basis van Beeld-, Oordeel en Besluitvormingsproces (BOB-proces) wordt de 

bestrijding van het incident als team ter hand genomen. Dit BOB-proces is een 

vergadermethodiek die het mogelijk maakt om verschillende soorten informatie te 

delen, hierover een gezamenlijk oordeel te vellen om vervolgens een besluit te nemen 

(hierover in paragraaf 5.2 meer). Van de leden wordt wel gevraagd inhoudelijk niet te 

diep op hun monodisciplinaire proces in te gaan, maar vooral de multidisciplinaire 

raakvlakken te benoemen. Het is bijvoorbeeld voor de politie niet relevant om te weten 

hoeveel ‘groot watertransport eenheden’ van de brandweer aan het werk zijn. Het is 

wel relevant om te weten waar de politie wegen moet afsluiten, zodat er slangen 

kunnen worden uitgerold. 

5. In Midden- en West-Brabant is afgesproken dat een CoPI overleg maximaal 20 minuten 

duurt. Daarna gaan de leden uiteen om de gemaakte afspraken uit te voeren en contact 

te hebben met hun eenheden. Om vervolgens op een afgesproken tijdstip opnieuw bij 

elkaar te komen. 

Uit bovenstaande blijkt dat de repressieve veiligheidsfunctionaris als teamlid samen met de 

overige CoPI leden het BOB-proces doorloopt. De functionaris beoordeeld vanuit een 

specialisme, namelijk veilig- en gezondheid voor hulpverleners, het beeld van de 

                                                 
4
 GRIP regeling, 2012 – 2016 VRMWB, maart 2012, pagina 16. 

5
 Gezag wordt hier gedefinieerd als zeggenschap: het kunnen geven van bevelen, Bestuurlijke 

Netwerkkaart Crisisbeheersing, kaart 1, IFV, november 2013. 
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incidentbestrijding. Op deze manier draagt de functionaris bij aan een (gezamenlijk 

multidisciplinair) besluit, waarin ook de veilig- en gezondheidsaspecten zijn meegenomen. 

Deze besluiten dienen vervolgens ‘buiten, in het veld’ ten uitvoer worden gebracht, waarbij 

de repressieve veiligheidsfunctionaris een rol kan spelen. Het beeld van ‘het veld’ buiten de 

CoPI omgeving, de hoeveelheid hulpverleners waarmee de repressieve 

veiligheidsfunctionaris te maken kan krijgen en hoe deze worden aangestuurd wordt in de 

volgende paragraaf verduidelijkt (afbeelding 4.2).   

  
4.1.2 Geografische omgeving van een incident 

 

Om een indruk te krijgen van hoe ‘het veld’ bij een GRIP 1 incident grafisch eruit ziet is 

onderstaande afbeelding weergegeven. Het betreft hier een incident waar brand bij 

betrokken is. 

 

Afbeelding 4.2, geografische GRIP1 omgeving bij een brand (bron: LCMS incident X, in 

Midden-en West-Brabant) 

 

In deze afbeelding is het brongedeelte van de brand en de grove contouren van de 

rookpluim (in het grijs) waarneembaar. De rode lijn (met rode pijl aangegeven) geeft de 

‘opstellijn’ weer, welke de fysieke markering is van veilig en onveilig gebied voor 

hulpverleners. Daarnaast zijn enkele opstelplaatsen van brandweervoertuigen, de 

verzorging/logistieke eenheden (met groene pijl aangegeven) en de locatie van het CoPI 

zichtbaar (CoPI symbool). Ook de wegafzetting door de politie rondom het incidentgebied is 

zichtbaar (verboden toegang symbool).  
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Een incident in algemene zin en een brand in het bijzonder verloopt dynamisch. Naast deze 

‘interne’ dynamiek heeft de incidentbestrijdingsorganisatie ook te maken met ‘externe’ 

dynamiek (weer en tijd). Met als gevolg veranderingen in bijvoorbeeld:  

 De contouren en hiermee de markering van veilig/onveilig gebied; 

 De opstelplaats van voertuigen en politieafzettingen; 

 De hoeveelheid hulpverleners als gevolg van opschaling, afschaling en/of aflossing.  

 

De in het veld aanwezige hulpverleners worden aangestuurd door hun CoPI 

vertegenwoordigers (de officieren van dienst). Besluiten met betrekking tot de 

incidentbestrijding worden ‘in de lijn’ doorgegeven (van officier van dienst brandweer naar 

bevelvoerder naar manschap, of van officier van dienst geneeskundig naar 

ambulancemedewerker). Dit geldt ook voor besluiten over en toezicht op veilig en gezond 

werken tijdens de incidentbestrijding, wat immers een lijnverantwoordelijkheid is. Dit is de 

principiële basisafspraak, waarmee aandacht voor veilig en gezond werken is geborgd. In 

deze ‘structuur’ kan de repressieve veiligheidsfunctionaris te maken krijgen met een grote 

diversiteit aan hulpverleners, die door een diverse leidinggevenden worden aangestuurd. 

 

Welke risico’s het brandweerpersoneel tijden de taakuitvoering loopt wordt in de volgende 

paragrafen (eerst in 4.2 en verderop in 5.1) beschreven.  

 

4.2 Risico Inventarisatie- en Evaluatie Brandweer Midden- en West-
Brabant 

 

In deze paragraaf wordt het resultaat van het documentenonderzoek naar de meest 

voorkomende veiligheid- en gezondheidsrisico’s tijdens de incidentbestrijding in Midden- en 

West-Brabant gepresenteerd. De risico’s hebben betrekking op het repressieve 

brandweerpersoneel.  

 

De volgende RI&E’s zijn onderzocht: 

1. De cluster RI&E’s. Zoals in hoofdstuk drie is beschreven, de Brandweer Midden- en 

West-Brabant bestaat uit vijf operationele clusters, met in totaal 69 kazernes. Elk cluster 

heeft specifieke risico’s in haar verzorgingsgebied, bijvoorbeeld industrie, water, 

historische binnenstad, militaire vliegbasis, of een combinatie hiervan. In 2011 is er voor 

elk cluster een warme en koude RI&E gemaakt deels gebaseerd op deze 

gebiedsgebonden risico’s. 

2. De concept RI&E van post haven Moerdijk. Dit is een nieuwe 

(beroeps)brandweerkazerne op het industrieterrein Moerdijk die op basis van een 

publiek-private samenwerking brandweertaken uitvoert. De RI&E is op moment van 

schrijven in conceptvorm en dient nog te worden getoetst door een kerndeskundige. 

 

Het resultaat van dit onderzoek is in tabel 4.1 weergegeven. Hierbij is uitgegaan van in de 

RI&E’s beschreven werkzaamheden (taakuitvoering), die de brandweer in Midden- en West-

Brabant uitvoert met bijbehorende grootste risico’s. 

 

Taakuitvoering bij Grootste risico’s 

Brand in kantoor, 

huis en industrie 

Bedelving na instorting, geraakt worden door voorwerpen of drukgolf na 

een explosie, contact met giftige/brandbare gassen/vloeistoffen, 

warmtestuwing, desoriëntatie in een complex gebouw, het vallen van 

hoogte en falende persoonlijke beschermingsmiddelen. 
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Natuurbrand Warmtestuwing, contact met giftige/brandbare brandgassen, 

desoriëntatie en falende persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Vliegtuigbrand Geraakt worden door voorwerpen of drukgolf na een explosie, contact met 

giftige/brandbare brandgassen, warmtestuwing en falende persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 

Scheepsbrand Geraakt worden door voorwerpen of drukgolf na een explosie, contact met 

giftige/brandbare brandgassen, desoriëntatie in een complex gebouw, 

warmtestuwing, falende persoonlijke beschermingsmiddelen, vallen van 

hoogte en het te water raken. 

Voertuigbrand Geraakt worden door voorwerpen of drukgolf na een explosie, contact met 

giftige/brandbare brandgassen en falende persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 

Technische 

hulpverlening  

Contact met (besmette) lichaamsvloeistoffen, geraakt worden door 

voorwerpen of drukgolf na explosie, bedelving na instorting, contact met 

giftige/brandbare gassen/vloeistoffen, geraakt worden door andere 

voertuigen en het ervaren van psychotrauma. 

Duiken en 

oppervlakteredding 

Verdrinking (als gevolg van falende persoonlijke beschermingsmiddelen of 

anderszins), contact met besmet water en het ervaren van psychotrauma. 

Vrijkomen van 

giftige en/of 

brandbare stoffen 

Geraakt worden door voorwerpen of drukgolf na een explosie, contact met 

giftige/brandbare brandgassen en falende persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 

Assistentie politie en 

ambulancediensten 

Geraakt worden door voorwerpen of drukgolf na een explosie, contact met 

explosieven, agressie en geweld, contact met (besmette) 

lichaamsvloeistoffen en het ervaren van psychotrauma. 

Tabel 4.1, taakuitvoering en bijbehorende risico’s (Bron: RI&E’s BMWB) 

 

Bij de in tabel 4.1 beschreven risico’s wordt opgemerkt dat de grootte van het risico voor 

een individuele medewerker door een groot aantal factoren wordt bepaald. Deze zijn onder 

te verdelen in organisatorische, technische en gedragsaspecten6. Enkele voorbeelden van 

organisatorische factoren in Midden- en West-Brabant: 

 Specialisme: de duiktaak (het redden/bergen van slachtoffers onder water) wordt in 

Midden- en West-Brabant door één beroepspost uitgevoerd. Deze medewerkers lopen 

dus het grootste risico op verdrinking tijdens de taakuitvoering. Het verder specialiseren 

van taken en deze door een beperkte groep brandweerpersoneel te laten uitvoeren is 

een trend die komende jaren doorzet (zie hiervoor ook paragraaf 3.3). 

 Kazernelocatie: medewerkers behorende bij een brandweerkazerne dichtbij een van de 

twee vliegbases lopen een groter risico betrokken te worden bij een luchtvaartongeval 

dan de overige kazernes. 

 Mate van vakbewaamheid: ondanks dat de afgelopen jaren veel energie is gestoken in 

het verder uniformeren van opleidings- en oefenprogramma’s blijven er verschillen 

bestaan in mate van vakbekwaamheid op individueel niveau. Dit heeft invloed op de 

grootte van het risico wat een individu loopt. 

 

Daarnaast spelen mensgerichte (gedrags) factoren een grote rol bij de grootte van het risico. 

Ieder individu reageert bijvoorbeeld anders op gevaar. Of is in staat om onder tijdsdruk 

besluiten nemen. Tot slot spelen technische factoren een rol. Ondanks het feit dat er door 

                                                 
6
 Van Risico-inventarisatie naar Cultuurverandering, Zwaard & van der Velde, pagina 60. 
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de regionalisatie veel materieel en materiaal is gestandaardiseerd blijven hier verschillen in 

zitten. Dit heeft invloed op de grootte van het risico wat een individu loopt.  

 

Samengevat blijkt uit de bestudeerde RI&E’s dat het repressief brandweerpersoneel in 

Midden- en West-Brabant met betrekking tot de repressieve taakuitvoering risico’s lopen bij 

de taakuitvoering redding, brandbestrijding, hulpverlening, bestrijding incidenten met 

gevaarlijke stoffen en assistentie politie/geneeskundig. Echter, als gevolg van 

organisatorische, technische en mensgerichte factoren verschilt de grootte van het risico per 

individu.  

  

In de volgende paragraaf wordt aan de hand van een praktijksituatie gekeken op welke 

onderdelen met betrekking tot veilig en gezond werken de inspectie SZW de Veiligheidsregio 

Midden- en West-Brabant heeft getoetst en wat het resultaat daarvan is. 

 

4.3 Rapport Inspectie SZW over de brand bij Chemie-Pack 
 
De aanleiding om na afloop van de brand bij Chemie-Pack een onderzoek te starten lag voor 
de Inspectie SZW in het groot aantal gezondheidsklachten van hulpverleners in de eerste 
dagen na de brand. Luchtwegproblemen, hoofdpijn, prikkeling van de ogen en 
misselijkheid7. Het onderzoek van de inspectie was gericht op de vraag of het 
‘arbeidsomstandighedenbeleid van de betrokken werkgevers (in totaal zijn vijf werkgevers 
onderzocht)8 voldoende was afgestemd op branden met grote hoeveelheden gevaarlijke 
stoffen en of dit in de praktijk ook werd uitgevoerd’ (inspectie SZW rapport, pagina 4).  
 

De inspectie heeft in haar rapport op werkplek- en beleidsniveau onderzocht, waarbij op 

ieder niveau naar drie aspecten is gekeken (tabel 4.2).  

 

 Werkplek- en beleidsaspecten 

1 Veiligheidssituatie tijdens de (na)blusfase  

2 Voorlichting en onderricht 

3 Toezicht op hantering van veilige werkwijzen 

4 RI&E en plan van aanpak 

5 Inrichting arbobeleid 

6 Toetsing en evaluatie arbobeleid 

Tabel 4.2 Onderzochte aspecten door de inspectie SZW 

 

Vervolgens heeft de inspectie op basis van werknemer- en werkgevergesprekken 

constateringen gedaan, conclusies getrokken en handhavingseisen voor de onderzochte 

werkgevers geformuleerd. In de volgende paragrafen is dit samengevat weergegeven. De 

drie werkplekaspecten worden hierbij per paragraaf weergegeven, terwijl de drie 

beleidsaspecten samen in paragraaf 4.3.4. zijn beschreven. Het is hierbij van belang te 

vermelden dat de inspectie bij haar bevindingen en conclusies rekening houdt met de 

complexiteit, grootte en de bijzondere omstandigheden waaronder de hulpverleners tijdens 

het incident bij Chemie-Pack hebben opgetreden (inspectie SZW rapport, pagina 4).  

                                                 
7
 Rapportage actieve registratie meldingen van bezorgdheid en gezondheidsklachten na de brand bij 

Chemie-Pack, GGD West-Brabant en GGD Zuid-Holland Zuid, april 2011. 
8
 De brandweer, ambulancedienst en politie uit veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, de 

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en een gemeentelijk brandweerkorps uit diezelfde regio. 
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4.3.1 Veiligheidssituatie tijdens de (na)blusfase 

De blootstelling aan gevaarlijke stoffen of verbrandingsproducten is door de inspectie als 

belangrijkste factor m.b.t. de veiligheidssituatie tijdens de inzet bij Chemie-Pack 

‘gedefinieerd’. Door de inspectie SZW is geconstateerd dat dit op drie momenten tijdens de 

inzet heeft kunnen plaatsvinden, namelijk tijdens de taakuitvoering (repressieve inzet), het 

eten/drinken en opruimen. Mede uit het aantal gezondheidsklachten concludeert de 

inspectie dat er bij alle drie de beroepsgroepen onvoldoende aandacht is geweest voor 

onderstaande punten met als gevolg dat medewerkers van alle hulpdiensten op meerdere 

momenten zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Het gaat dan over: 

 Onjuiste positie t.o.v. de wind, zowel tijdens taakuitvoering, tijdens het eten en drinken 

en de rustmomenten; 

 Weinig/geen aandacht persoonlijke hygiëne; 

 Weinig/geen aandacht ontsmetten/reinigen materieel en materiaal. 

 
4.3.2 Voorlichting en onderricht 

Met betrekking tot het werkplekaspect voorlichting en onderricht beschrijft de inspectie 

SZW in haar rapport: 

 Dat de inhoud van de risico- en maatregelbewuste adviezen tijdens de inzet te algemeen 

was en dat deze de medewerkers onvoldoende via de bevelslijn hebben bereikt. 

Gecombineerd met een laag risicobewustzijn heeft dit geresulteerd in onveilige 

werkwijzen.  

 In het verlengde hiervan constateert de inspectie dat politie en ambulancemedewerkers 

het beoordelen of een plaats wel/niet gevaarlijk is, snel laten afhangen van wat de 

brandweer ervan vindt. Te grote afhankelijkheid van in dit geval de brandweer kan 

resulteren in het verblijf op plekken waar evident ‘iets niet in orde was’. 

 Om daarnaast een ‘bevel’ of opdracht in relatie tot een risico te kunnen ontvangen, is 

het nodig dat de hulpverlener ook de reden of achtergrond begrijpt. Dit veronderstelt 

voorlichting en onderricht ruim voorafgaand aan een inzet en niet alleen vlak ervoor. 

Om deze redenen wijst de inspectie de betrokken werkgevers op de verplichting om 

afzonderlijk en voorafgaand, doeltreffende voorlichting en onderricht te geven over risico’s 

en maatregelen (gebaseerd op een RI&E en het bijbehorende plan van aanpak). Daarnaast 

moeten afspraken over doelmatige samenwerking helder zijn (vastgelegd) en door collega 

diensten op dezelfde manier worden begrepen. 

 
4.3.3 Toezicht op hantering van veilige werkwijzen 

De inspectie SZW heeft verder in haar rapport geconcludeerd dat de Veiligheidsregio 

Midden- en West-Brabant tijdens de inzet bij Chemie-Pack ‘Arbo werkgever’ was. Hiermee 

was de veiligheidsregio verantwoordelijk voor toezicht op hantering van veilige werkwijzen, 

ook voor medewerkers van andere werkgevers. Volgens de inspectie geldt dit overigens niet 

voor de politie. Zij voert de in het CoPI afgesproken aanpak in de eigen commandolijn uit en 

blijft dus ook zelf verantwoordelijk voor toezicht op een veilige taakuitvoering. Tot slot geeft 

de inspectie als aandachtspunt mee om bij incidenten van enige omvang altijd een aparte 

veiligheidsfunctionaris vrij te maken en deze toezicht te laten houden op veilig werken. 

 

4.3.4 RI&E’s, inrichting en toetsing arbobeleid 

De inspectie SZW constateert een divers beeld rondom RI&E’s en heeft daarom 

verschillende handhavingseisen gesteld. Van belang is de constatering dat iedere werkgever 

zelf verantwoordelijk is voor het opstellen van een RI&E en plan van aanpak. De 

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant beschikte ten tijde van de brand over een 
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onvoldoende uitgewerkte RI&E. Daarnaast doet de inspectie SZW ten behoeve van de 

inrichting van het arbobeleid onder meer de aanbeveling om dubbelfuncties in het 

incidentcommando te voorkomen en het in een evaluatie objectief beoordelen of de 

afgesproken werkwijzen daadwerkelijk gevolgd zijn of niet. Dit geldt ook voor Midden- en 

West-Brabant. 

 

Samengevat, de Inspectie SZW heeft de vijf betrokken werkgevers, waaronder de 

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant getoetst op een zestal wettelijke aspecten. Drie 

werkplekaspecten, die betrekking hebben op de situatie ter plaatsen. En drie 

beleidsaspecten, die betrekking hebben op de wijze waarop hulpverleners, waaronder de 

brandweermedewerkers in Midden- en West-Brabant, zijn voorbereid op incidenten. Met 

betrekking tot de werkplekaspecten blijkt dat er onvoldoende aandacht is geweest voor 

persoonlijke hygiëne, veilige werk- en rustpositie, reiniging/ontsmetting na afloop en het 

toezicht hierop. Daarnaast is er onvoldoende aandacht geweest voor de inhoud van de risico- 

en maatregelbewuste adviezen en de wijze waarop deze in de bevelslijn zijn 

gecommuniceerd. Verder blijkt dat er bij dit onderwerp bij de overige operationele diensten 

een grote afhankelijkheid van de brandweer bestaat.  

 

Met betrekking tot de beleidsaspecten is er bij alle werkgevers onvoldoende aandacht 

geweest voor voldoende voorlichting en onderricht met betrekking tot incidenten met 

gevaarlijke stoffen voorafgaand het incident. Dit heeft onder meer geleid tot een gebrek aan 

risicobewustzijn met als gevolg onveilige taakuitvoering. Voor Midden- en West-Brabant 

geldt verder dat de RI&E als onvoldoende is beoordeeld en dat dubbelfuncties in het 

incidentcommando voorkomen moeten worden. Tot slot komt in evaluaties onvoldoende 

naar voren of er objectief wordt beoordeeld of de afgesproken werkwijzen daadwerkelijk 

gevolgd worden.  
 

4.4 Rapport Inspectie OOV over de brand bij Chemie-Pack 
 

De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid constateert over de incidentbestrijding bij 

Chemie-Pack in haar evaluatierapport9 met betrekking tot de bestrijding van het incident het 

volgende: 

 

1. Door een onvoldoende gedeeld beeld van het incident ontstaat verschil in de 

taakuitvoering tussen de brandweereenheden (zowel die van Midden- en West-Brabant 

als van de externe bijstandsverleners); 

2. Dit wordt deels versterkt door de instroom van vrije officieren (geen piket) van de 

brandweer, die op eigen gelegenheid ter plaatse zijn gekomen en hebben bijgedragen 

aan het ontstaan van een informele bevelsstructuur (en bijbehorende onduidelijkheid). 

Overigens, de instroom van vrije officieren zegt ook iets over de veerkracht van een 

organisatie. Het gaat ‘fout’ op moment dat in dit geval het incidentmanagement niet in 

staat is om met het effect van de vrije instroom om te gaan. Dit is gebaseerd op het 

principe hoe organisaties omgaan met afwijkingen10; 

3. Externe bijstandsverleners krijgen veel ‘ruimte’ om naar eigen inzicht te handelen; 

                                                 
9
 Brand Chemie-Pack Moerdijk, Inspectie OOV, ministerie van V&J, augustus 2011. 

10
 Gebaseerd op een principe van een High Reliability Organizations, Commitment to Resilience 

waarbij het volgende wordt beschreven; The hallmark of an HRO is not that it is error-free but that 

errors don’t disable it’, Managing the Unexpected, Weick and Sutcliffe 2007, pagina 14. 
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4. Het resultaat van de gegeven opdrachten wordt onvoldoende gemonitord; 

5. De inspectie constateert een gebrek aan kennis en vaardigheden over en mate van 

geoefendheid met industriebranden; 

6. Onvoldoende effectieve communicatie tussen CoPI en de in het veld optredende 

eenheden. 

 

Een deel van de IOOV constateringen zijn te beschouwen als ‘afwijkende signalen’. 

Afwijkingen ten opzichte van afgesproken procedures en afspraken ten aanzien van de 

incidentbestrijding, maar ook ten aanzien van ‘het incident’. Voor wat betreft het laatste 

heeft de voormalig lector brandweerkunde Ed Oomes een sturingsmodel ontwikkeld 11. De 

operationele leiding kan met dit model op basis van drie categorieën incidenten (standaard, 

standaard afwijking en afwijking) meer sturing geven aan het incident. Door betekenis te 

geven aan de hand van leiderschap, het gebruik van procedures en ervaring. De brand bij 

Chemie-Pack kan vanwege signalen als schaalgrootte, hoeveelheid ingezette hulpverleners 

en werkgevers, impact op maatschappij, enzovoort in de ‘afwijking’ categorie worden 

geplaatst. Dit vraagt dan een andere incidentbestrijdingsorganisatie, waarbij bijvoorbeeld 

net als wat de Inspectie OOV constateert, directief leiderschap wordt getoond (IOOV, pagina 

8). Het vergt dan ook een directieve stijl van toezicht en nadrukkelijker communiceren over 

risico’s. 

 

Samengevat, de inspectie OOV constateert dat de wijze van leiderschap/bevelvoering, de 

mate van beeldvorming en de wijze van communiceren een negatieve invloed hebben gehad 

op het incidentverloop tijdens de brand bij Chemie-Pack. Hier liggen diverse organisatorische 

en mensgerichte factoren aan ten grondslag. Daarnaast zijn een aantal constateringen van 

de IOOV signalen die opgepikt kunnen worden, waarmee vervolgens door de operationele 

leiding in termen van onder andere leiderschap wat mee gedaan kan worden. 

  

                                                 
11

 De vanzelfsprekendheid van alledag, lectorale rede Ed Oomes, NIFV, Arnhem 2006. 
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5 Resultaat literatuuronderzoek 
 

In dit hoofdstuk wordt het resultaat van het literatuuronderzoek gepresenteerd. Dit 

literatuuronderzoek is uitgevoerd om in hoofdstuk zeven antwoord te geven op deelvraag 

twee en vier. Eerst wordt in paragraaf 5.1 in aanvulling op paragraaf 4.2 de tweede 

deelvraag behandeld, namelijk wat zijn de grootste veilig- en gezondheidsrisico’s voor 

repressief brandweerpersoneel. 
 

5.1 De grootste veilig- en gezondheidsrisico’s voor repressief 
brandweerpersoneel 

 

Zowel in binnen- en buitenland is er onderzoek gedaan naar de risico’s voor 

brandweerpersoneel tijdens, voor en na hun taakuitvoering. In deze paragraaf worden 

voornamelijk de risico’s tijdens de repressieve taakuitvoering gepresenteerd, waarbij 

onderscheid wordt gemaakt tussen veilig- en gezondheidsrisico’s.  

 
5.1.1 De risico’s van hitte afkomstig van een brand 

Als gevolg van de warmte afkomstig van een brand worden in de literatuur twee type risico 

onderscheiden 12.  

1. Het eerste risico is dat warmte afkomstig van een brand in een (semi)gesloten ruimte in 

combinatie met rookgassen (en zuurstof) kan leiden tot plotselinge en explosieve 

ontbranding van rookgassen. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen een 

‘flashover’ en ‘backdraft’. Hoewel er duidelijk verschillen zijn in de condities waaronder 

een flashover en backdraft ontstaan is het resultaat is grotendeels hetzelfde, namelijk 

een shock- en hittegolf. In 2008 zijn tijdens de brandbestrijding van een loods in de Punt 

(Drenthe) drie brandweermedewerkers als gevolg van een rookgasexplosie dodelijke 

verongelukt 13.  

2. Warmte kan daarnaast als fysiek verschijnsel een risico vormen. 

Brandweermedewerkers kunnen dankzij hun beschermende kleding hun taak uitvoeren 

in een omgeving waarbij de omgevingstemperatuur ver boven hun eigen 

lichaamstemperatuur is. Als gevolg van dergelijke extreme hittebelasting zijn twee 

aandoeningen mogelijk, namelijk hitte-uitputting (of warmtestuwing) en hitteberoerte. 

De laatste aandoening is de meest serieuze en ontstaat na langdurige blootstelling aan 

extreme warmte. 

 
5.1.2 De risico’s van rook afkomstig van een brand 

Er wordt steeds meer bekend over de toxiciteit van rook, deeltjes en de lange termijn 

gezondheidseffecten hiervan op repressieve brandweermedewerkers. Rook afkomstig van 

een ‘gemiddelde’ woningbrand kan meer dan 200 verschillende toxische gassen en/of 

deeltjes bevatten. Dit wordt ondersteund door een studie van het RIVM naar emissies van 

stoffen bij grote branden en de reikwijdte van rookpluimen ervan14. Daarbij komt dat de 

stralingswarmte de mate van toxiciteit vergroot (Scandella, pagina 27). Uiteindelijk is het 

risico op gezondheidsschade als gevolg van blootstelling aan rook afhankelijk van veel 

                                                 
12

 Firefighters, feeling the heat, Fabienne Scandella, ETUI, Brussel, 2012, pagina 22. 
13

 Onderzoek naar het verongelukken van drie brandweerlieden bij het bestrijden van een brand in De 

Punt, OOV, Den Haag, 2009. 
14

 RIVM Rapport 609021051, Mennen en van Belle, ‘Emissies van schadelijke stoffen bij branden’, 

2007. 
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factoren zoals concentratie en blootstellingsduur. Dat kortdurende blootstelling aan zelfs 

kleine concentraties al schade kunnen opleveren blijkt uit een andere studie. Deze beschrijft 

dat alle rook, onafhankelijk of deze afkomstig is van een woning-, natuur- of chemische 

brand, altijd schadelijk is dat zelfs kortdurende blootstelling gezondheidseffecten in de vorm 

van ademhalingsproblemen kan opleveren15.  

 

De toxiciteit van rook en de schadelijke effecten op specifiek repressief brandweerpersoneel 

wordt ook in een Amerikaans rapport beschreven. Dit vorig jaar verschenen rapport 

bevestigt de relatie tussen gezondheidseffecten en het werken bij de repressieve 

brandweer. In dit rapport worden diverse onderzoeken aangehaald, waaruit blijkt dat 

Amerikaans repressief brandweerpersoneel statistisch een grotere kans op bepaalde 

soorten kanker heeft dan de gemiddelde Amerikaanse populatie16. In een recent verschenen 

Deense rapportage worden de risicofactoren rook (afkomstig van vuur), diesel uitlaatgassen, 

constructiemateriaal en het werken in nachtdiensten benoemd als potentieel 

kankerverwekkend voor brandweerpersoneel 17. 

 
5.1.3 Fysieke gevaren 

Onder fysieke gevaren wordt de volgende onderverdeling gemaakt: 

1. Brand in en nabij gebouwen vergroot het risico op instorting en hiermee op bedelving 

van brandweermedewerkers. Dat dit een fatale afloop kan hebben blijkt na de brand bij 

Scheer en Foppen in Veendam (maart 2010) 18. Tijdens de brandbestrijding verongelukt 

één brandweermedewerker dodelijk en raakt een ander gewond nadat zij onder een 

instortende muur zijn bedolven.  

2. Naast de fysieke gevaren van instortende gebouwdelen staan brandweermedewerkers 

tijdens de incidentbestrijding bloot aan gevaren van energiebronnen zoals elektriciteit 

en gas, met risico op bijvoorbeeld elektrocutie.  

3. Brandweer Nederland beschouwd het bestrijden van waterongevallen en in het 

bijzonder het verrichten van duikarbeid als arbeid met een verhoogd risico, waaronder 

het risico op dood door verdrinking, hersenbeschadiging door zuurstoftekort en 

psychosociale belasting19.  

4. Tot slot worden brandweermedewerkers blootgesteld aan risico’s tijdens deelname aan 

het verkeer. 

  
5.1.4 Psychsociale risico’s 

De condities waaronder repressieve brandweermedewerkers hun taken uitvoeren kunnen 

aanleiding geven tot (chronische) stress, met als gevolg risico op psychosomatische of 

psychosociale verschijnselen (Scandella, pagina 28).  

 

Samengevat, het literatuuronderzoek geeft aan dat er vier ‘hoofdcategorieën’ risico’s 

bestaan voor repressief brandweerpersoneel. Dit zijn de risico’s afkomstig van de hitte en 

rook veroorzaakt door brand, risico’s afkomstig van fysieke en psychosociale bronnen.   

                                                 
15

 Proefschrift: Respiratory effects of fire smoke exposure in firefighters and the general population, 

Frans Greven, april 2011. 
16

 Taking action against cancer in the Fire Service, FCSN, augustus 2013 (v2). 
17

 Good Prevention Behaviour, avoid getting cancer being a firefighter, Kopenhagen, 2014. 
18

 Risico’s uitvoering repressieve taken brandweer, Arbeidsinspectie, Den Haag, 2011. 
19

 Werken onder overdruk bij de brandweer, Brandweer Nederland, Arnhem 2013. 
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5.2 De BOB procedure tijdens een GRIP1 situatie  
 
In dit hoofdstuk wordt allereerst het door de hulpverlening in Nederland gebruikte 
besluitvormingsproces nader toegelicht. Vervolgens wordt in paragraaf 5.2.2. de 
beperkingen aan de hand van ervaringen uit de luchtvaart van deze procedure beschreven.  

 
5.2.1 Besluitvormingsproces tijdens een GRIP 1 

In paragraaf 4.1 is de operationele omgeving van de repressieve veiligheidsfunctionaris 

geschetst. In deze paragraaf is de Beeld-Oordeel-Besluitvormingsprocedure kort toegelicht. 

Deze procedure wordt in de hulpverlening toegepast om de besluitvorming in crisissituaties 

handen en voeten te geven 20. Het ondersteunt de leider CoPI en de overige leden in het 

formuleren van een multidisciplinair besluit optreden. Hiermee is de operationele leiding in 

staat het incident te sturen, ook met betrekking tot beheersing van veiligheids- en 

gezondheidsrisico’s. In onderstaande tabel zijn de verschillende stappen van de BOB 

procedure toegelicht. 

 

Stap Toelichting 

Beeldvorming  

 

Verzamelen van alle objectieve gegevens van het incident. Vragen als; wat 

is er aan de hand? Hoeveel slachtoffers zijn er en welke informatie is 

beschikbaar, worden hier gesteld en gedeeld. 

Oordeelsvorming De verkregen informatie wordt in deze fase op een rij gezet en van een 

oordeel voorzien. Er wordt geanticipeerd op ontwikkelingen en er vindt 

prioritering plaats. Mogelijke oplossingen/opties om de situatie aan te 

pakken worden overwogen (analyse) en keuzecriteria vastgesteld. 

Besluitvorming Gebaseerd op het beeld en oordeel worden er in deze fase conclusies 

getrokken. Deze worden vertaald in een acties en een inzetplan. Op basis 

hiervan vindt de bevelvoering plaats, wordt leiding gegeven en de inzet 

gecontroleerd. 

Tabel 5.1, BOB procedure (bron: Human Factors in de hulpverlening, ramp- en 

crisisbestrijding, Timmermans) 

 

Dit proces wordt herhaald tijdens ieder CoPI overleg, waarbij in Midden- en West-Brabant 

de uitkomsten tijdens het overleg op een whiteboard worden gepresenteerd. De 

informatiemanager noteert de schriftelijke informatie in het LCMS-systeem. De plotter doet 

dit voor het grafische deel. Alle relevante operationele diensten zijn tijdens dit rationeel 

analytische besluitvormingsproces aanwezig, noteren de besluiten voor hun discipline en 

geven na afloop van het overleg leiding aan hun veldeenheden. Dit gebeurt op basis van de 

eigen monodisciplinaire bevelstructuren, waarmee sturing wordt gegeven (GRIP-regeling 

VRMWB, pagina 17). Dit betekent ook dat communicatie over risico’s en bijbehorende 

maatregelen ter beheersing hiervan, het toezicht op veilige en gezonde taakuitvoering en de 

terugkoppeling hiervan in principe in de monodisciplinaire bevelslijn wordt uitgevoerd. 

Hierdoor wordt ook gestuurd op veilig en gezond werken. Overigens, de monodisciplinaire 

lijn is in principe verantwoordelijk, het CoPI kan wel anders besluiten (zie punt 3, pagina 12).  

 
5.2.2 Beperkingen van de BOB procedure in de praktijk 

Dat de BOB-procedure ook beperkingen heeft wordt door Timmermans  

                                                 
20

 Human Factors in de hulpverlening, ramp- en crisisbestrijding, Timmermans, SDU Den Haag, 2012. 
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in ‘Human Factors in de hulpverlening’ aangegeven (2012). Timmermans beschrijft dat de 

BOB-procedure als cyclisch besluitvormingsproces tijdens de brand bij Chemie-Pack 

onvoldoende heeft gewerkt (Timmermans, pagina 177). Hij constateert dit door de 

bevindingen van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) over de brand bij Chemie-

Pack naast een in de luchtvaart gehanteerde besluitvormingsprocedure (de DODAR-

procedure) te leggen. De belangrijkste conclusies van Timmermans met betrekking tot het 

functioneren van de BOB-procedure tijdens Chemie-Pack: 

 

1. De BOB-procedure sluit als cyclisch besluitvormingsproces niet aan bij de wijze waarop 

het menselijk brein informatie verwerkt. Het menselijk brein faciliteert besluitvorming 

op een andere manier dan de stappen in de BOB-procedure (Timmermans pagina 32). 

Het gaat nu te ver om hier verder op in te gaan, relevant is dat de dit menselijk 

informatie verwerkende systeem kwetsbaar is en beperkingen heeft. Dit uit zich in 

problemen aan de buitenkant die ook wel de ‘human factors’ worden genoemd. Enkele 

voorbeelden hiervan zijn; de wijze waarop er een beeld van een incident wordt gevormd 

en hoe er gecommuniceerd wordt. Door middel van trainingsconcepten kan onder 

andere het menselijk besluitvormingsproces, leiderschap en communiceren worden 

versterkt. 

2. De laatste stap van de BOB-procedure is de besluitvormingsstap. Vervolgstappen als ‘het 

besluit uitvoeren’ (actie) en dit op effectiviteit beoordelen (review) zijn wel onderdeel 

van deze laatste besluitvormingsstap, maar worden niet expliciet benoemd. Het 

ontbreken van de laatste stappen ‘actie’ en ‘review’ in het besluitvormingsproces van 

het CoPI, zorgt ervoor dat de cirkel eigenlijk niet wordt gesloten. Dit heeft tijdens de 

brand bij Chemie-Pack bijgedragen aan de geconstateerde factoren zoals beschreven in 

paragraaf 4.4. (Timmermans, pagina 180).  

 

Samengevat, de BOB-procedure ondersteunt de operationele leiding tijdens een GRIP1 bij het 

besluitvormingsproces en draagt bij aan onder andere sturing op de beheersing van 

veiligheid en gezondheidsrisico’s. Er wordt echter geconcludeerd, op basis van een vergelijk 

van de BOB-procedure met een soortgelijk model uit de luchtvaart, dat de BOB 

processtappen niet aansluiten bij hoe het menselijk brein informatie verwerkt en dat 

daarnaast twee stappen onvoldoende expliciet worden gemaakt, waardoor het proces niet 

gesloten is.  
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6 Resultaat dialoogsessies 
 

In dit hoofdstuk wordt het resultaat van de twee dialoogsessies gepresenteerd. De 

dialoogsessies zijn georganiseerd om in hoofdstuk zeven antwoord te geven op deelvraag 

vijf en zes. In dit hoofdstuk word allereerst in paragraaf 6.1 teruggeblikt naar het 

functioneren van de repressieve veiligheidsfunctionaris tot nu toe. Vervolgens wordt in 

paragraaf 6.2 vooruitgeblikt door de korpsleiding de vraag te stellen wat zij met de functie 

beoogt te bereiken. 
 

6.1 Terugblik, het functioneren van de functie tot nu toe! 
 

De repressieve veiligheidsfunctionaris is begin 2013 geïntroduceerd. Er is destijds een 

beperkte functiebeschrijving gemaakt, waarin met name de toezichthoudende rol is 

beschreven. De taak is weggelegd bij de functionaris Adviseur Gevaarlijke Stoffen. In geval 

van een GRIP1 wordt er deze piketpoule gealarmeerd. Afhankelijk van beschikbaarheid komt 

er vervolgens een extra AGS ter plaatse, die de rol van repressieve veiligheidsfunctionaris 

uitoefent. Om de invulling van de functie te evalueren is er onder externe begeleiding in 

oktober 2013 een dialoogsessie georganiseerd. Bij de dialoogsessie waren in totaal 7 

personen aanwezig, ieder met een verschillende piketfunctie achtergrond (een aantal 

Adviseurs Gevaarlijke Stoffen, die de rol van veiligheidsfunctionaris uitoefenen, enkele 

officieren van dienst en hoofd officieren van dienst). De centrale vraagstelling tijdens de 

evaluatie was: 

 

Welke stappen zijn nog nodig om de rol van de repressieve veiligheidsfunctionaris op een 

effectieve manier in te zetten voor Midden en West Brabant? Zodanig dat de rol zowel 

“mono” als “multi” toegevoegde waarde heeft op het vlak van veiligheid en gezondheid op 

de locatie van het incident.  

 

Deze centrale vraag is onderverdeeld in drie deelvragen, welke hieronder met de 

verschillende conclusies uit de sessie per deelvraag worden weergegeven: 

 

1. Wat zijn de ervaringen met de huidige invulling van de rol? 

Conclusies: 

 Positief met betrekking tot toezicht op hantering juiste procedures en gebruik PBM’s in 

het veld. De praktijk leert dat mensen door argumentatie en ‘duidelijkheid’ in beweging 

komen. Dit vergt wel aandacht voor vaardigheden en competenties; 

 De functionaris heeft op dit moment geen duidelijk mandaat; 

 Er wordt weerstand ondervonden en het is onvoldoende helder wanneer de functionaris 

wordt ingezet. 

 

2. Wat zijn de toekomstige ontwikkelingen en gewenste situatie? 

Conclusies: 

 De repressief veiligheidsfunctionaris kan vanwege de toenemende ‘druk’ (vanuit media 

en bestuurders) en een grotere rol van de inspectie SZW een belangrijk rol spelen om 

aan de ene kant te zorgen voor een bepaalde ’rust’ tijdens de incidentbestrijding en aan 

de andere kant de “oren en ogen” te zijn namens het commando plaats incident (COPI); 

 De functionaris is breder inzetbaar dan alleen bij incidenten met gevaarlijke stoffen; 

 De functionaris is geen ‘schaap met vijf poten’, dit betekent kennisgrenzen, zeker ook 

met betrekking tot veiligheid- en gezondheidsregels van andere diensten; 

 De functionaris kan een aanjager zijn in een meer gewenste ‘aanspreekcultuur’; 
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 In het verlengde hiervan, de functionaris is ook onderdeel van de ‘koude’ 

arbeidsveiligheidsorganisatie, die hem/haar helpt bij het uitoefenen van de rol (trends in 

ongevallen, RI&E, etc.); 

 Aansluitend op het voorgaande, datgene wat gevraagd wordt vraagt om een gedegen 

opleiding. 

 
3. Welke vervolgstappen zijn belangrijk? 

Conclusies: 

 Er zijn enkele ‘actoren’ benoemd, die bij de verdere implementatie een rol kunnen (of 

wettelijk gezien moeten) spelen. Dit zijn de Korpsleiding, de OR, P&O, I-SZW en de Arbo 

preventiemedewerkers.  

 

Samengevat, uit deze dialoogsessie blijkt dat men ondanks onduidelijkheden over rol, taak 

en bevoegdheden van de repressieve veiligheidsfunctionaris positief is over het functioneren 

in de praktijk. Met name het directe toezicht en de duidelijkheid hierbij wordt als positief 

gezien. Wat uit deze sessie ook blijkt dat van de functionaris verwacht wordt dat hij/zij een 

adviesrol krijgt, kennisgrenzen heeft en ook in de koude organisatie een rol speelt. Om de 

functie goed te kunnen uitvoeren is een gedegen opleidingstraject van belang en dient meer 

aandacht aan het implementatietraject te worden besteed. 

 

 

6.2 Vooruitblik, wat beoogt de korpsleiding met de functie te bereiken? 
 
De Korpsleiding van de Brandweer Midden- en West-Brabant is het hoogst besluitvormend 
orgaan en bestaat uit de regionaal commandant, de plaatsvervangend regionaal 
commandant, de sectormanagers van incidentbestrijding, risicobeheersing en 
crisisbeheersing en tot slot de leidinggevende van het directiebureau. De regionaal 
commandant heeft ook zitting in de veiligheidsdirectie. Tijdens een reguliere 
korpsleidingvergadering (2 juni 2014) is een korte presentatie  gehouden waarin de 
onderzoeksmethode en het resultaat tot dan toe is toegelicht. Vervolgens zijn twee vragen 
gesteld.  
 

1) Wat beoogt de Brandweer Midden- en West-Brabant met het instellen van de 

repressieve veiligheidsfunctionaris te bereiken? 
 
Uit de discussie wordt als eerste de belangrijkste strategische doelstelling van de 
korpsleiding duidelijk. De Brandweer Midden- en West-Brabant beoogt met het instellen van 
de repressieve veiligheidsfunctionaris dat veilig repressief optreden wordt bevorderd, zowel 
voor brandweer medewerkers (mono) als collega hulpverleners (multi). 
 
Hier liggen voor de korpsleiding de volgende motivaties aan ten grondslag: 
a) Goed werkgeverschap. Het continue attenderen van medewerkers op onveilig situaties 

tijdens de incidentbestrijding getuigt volgens de korpsleiding ook van goed 
werkgeverschap. Ter ondersteuning van de bevelslijn hoort hier een ‘rugnummer’ bij. 
Een rugnummer die onveilige, ongezonde situaties of zelfs ‘blinde vlekken’ signaleert, de 
bevelslijn hierover adviseert en waar nodig (de bevelslijn) corrigeert.  

b) Goed voorbeeld. Het woord ‘veiligheid’ wordt door de brandweer en veiligheidsregio 
voor de samenleving steeds zichtbaarder gemaakt en actief in allerlei vormen gebruikt. 
Voorbeelden hiervan zijn de brandveilig leven campagnes, maar ook in de communicatie 
(media zoals twitter, krant, tv en radio). De brandweer en veiligheidsregio manifesteren 
zich hierdoor steeds meer als ‘allround veiligheidsorganisatie’. Volgens de korpsleiding 
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hoort bij het actief profileren als veiligheidsorganisatie ook actieve en zichtbare 
aandacht voor veiligheid en gezondheid van medewerkers.  

 
Dit vertaalt zich in de volgende tactische doelstelling: 
 
c) Verdere ontwikkeling van vakbekwaamheid. Door het ‘verzamelen en analyseren’ van 

data (incidentonderzoek, evalueren) van (on)veilige situaties, het hieruit lering trekken 
en deze geleerde lessen borgen in training, opleiding, etc, draagt bij aan de verdere 
ontwikkeling van vakbekwaamheid. Door hier vanuit veilig- en gezondheidsoogpunt 
bewuster mee om te gaan vindt tegelijkertijd een cultuurontwikkeling plaats, waarbij 
veilig werken nadrukkelijker in de brandweersystemen terecht komt.   

 
In de discussie wordt door de korpsleiding nog twee dingen benadrukt. De repressieve 
veiligheidsfunctionaris is geen ‘lijn’ functie, maar een adviesrol. Daarnaast wordt benadrukt 
dat niet verwacht mag worden dat een repressieve veiligheidsfunctionaris ‘alles’ weet van 
veilige werken tijdens een repressieve inzet. 
 

2) Wanneer is het instellen van de functionaris geslaagd/succes en kan je daar criteria voor 

bepalen? 
 
Een antwoord geven op de tweede vraag vindt de korpsleiding moeilijker. Wat voor criteria? 
Emotionele criteria die meer in de belevingssfeer zitten of criteria die rationeler te bepalen 
zijn (zoals een afname van bijvoorbeeld gevaarlijke situaties of (bijna)ongevallen)? In 
algemene zin vindt de korpsleiding de implementatie van de veiligheidsfunctionaris een 
succes als er zichtbaar resultaat is op de tactische doelstelling. 

 

Samengevat, de korpsleiding beoogt met de repressieve veiligheidsfunctionaris dat veilig 

repressief optreden wordt bevorderd, voor zowel brandweerpersoneel als van de collega 

hulpdiensten. Hier liggen twee motivaties aan ten grondslag namelijk; goed werkgeverschap 

en een goede voorbeeldfunctie. De korpsleiding wil dat de repressieve veiligheidsfunctionaris 

een ‘rugnummer’ heeft en ondersteunend aan de bevelslijn kijkt naar onveilige en ongezonde 

situaties, ‘blinde vlekken’ signaleert en hierop corrigeert. Daarnaast vindt de korpsleiding het 

van belang dat de functionaris een afgebakend inhoudelijk takenpakket heeft. En tot slot een 

bijdrage levert aan de reguliere processen van de brandweer die direct of indirect met veilig 

en gezond werken te maken hebben. 
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7 Conclusie  
 

In paragraaf 7.1 worden de antwoorden op de deelvragen gegeven. Het laatste ‘bulletpoint’ 

bij elke vraag geeft betekenis aan het gegeven antwoord gerelateerd aan de doelstelling van 

het onderzoek. Dit hoofdstuk wordt in paragraaf 7.2 afgesloten met een eindconclusie.  

 

7.1 Antwoord op de deelvragen 
 

Deelvraag één, wat is de operationele omgeving waarin de repressieve 

veiligheidsfunctionaris in Midden- en West-Brabant functioneert? 

 

Uit de resultaten van paragraaf 4.1 blijkt dat de repressieve veiligheidsfunctionaris ter 

plaatse bij een incident functioneert: 

 In een CoPI (organisatie omgeving) tijdens een GRIP1. In deze omgeving heeft de 

functionaris te makten met de leider CoPI en officieren van dienst van de diverse 

disciplines. De functionaris is als facultatief lid de adviseur van het CoPI met betrekking 

tot veilig en gezond werken en levert een bijdrage aan multidisciplinaire besluiten. Dit 

gebeurt door de besluiten te ‘toetsen’ aan veiligheid- en gezondheidsaspecten die 

multidisciplinair toepasbaar zijn. 

 In het veld (geografische omgeving) tijdens een GRIP1 of GRIP0. Hier heeft de 

functionaris te maken met alle hulpverleners in het veld werkzaam en voert de besluiten 

van het CoPI uit. Dit gebeurt ‘adviserend’ aan de bevelslijn (deze is/blijft 

verantwoordelijk voor veilig en gezond werken), tenzij hierover in een CoPI anders is 

besloten.  

 Op basis van bovenstaand betekent dit: dat de functionaris een advies en uitvoerende 

taak krijgt en hiertoe bevoegdheid is. Gezien de omgeving en doelgroep vraagt dit om 

specifieke kennis, vaardigheden en competenties. Daarnaast is fysieke herkenbaarheid 

van belang en dient er (in het CoPI en het veld) over de positie en rol van de functionaris 

bekendheid te zijn. Tot slot, het ‘toetsen’ van besluiten gebeurt alleen vanuit 

multidisciplinair oogpunt plaats en de functionaris vanuit de veiligheidsregio/brandweer 

opereert, is inhoudelijke kennis over monodisciplinaire risico’s van ander diensten 

minder noodzakelijk. 

 

Deelvraag twee, wat zijn de grootste veilig- en gezondheidsrisico’s voor brandweerpersoneel 

gerelateerd aan het repressieve werk? 

 

Uit de resultaten van paragraaf 4.2 en 5.1 blijkt dat grootste veiligheids- en 

gezondheidsrisico’s voor brandweerpersoneel tijdens de repressieve taakuitvoering zijn: 

 Risico’s afkomstig van hitte en rook als gevolg van brand, giftige en/of bijtende 

dampen/vloeistoffen die bij lekkage vrijkomen, fysieke en psychosociale bronnen met 

als gevolg letsel en/of gezondheidsschade voor de individuele brandweermedewerker. 

 De grootte van het risico verschilt per medewerker van de Brandweer Midden- en West-

Brabant. Dit is afhankelijk van organisatorische, mensgerichte en technische factoren. 

 Op basis van bovenstaand betekent dit: dat de functionaris inhoudelijke kennis heeft 

van genoemde risico’s, de omstandigheden waarin ze manifest worden en de effecten 

die ze hebben op hulpverleners ter plaatse tijdens een incident.  
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Deelvraag drie, het rapport van de Inspectie SZW over de brand bij Chemie-Pack als 

uitgangspunt nemend, op welke wettelijke onderdelen heeft de Inspectie de veiligheidsregio 

Midden- en West-Brabant getoetst en wat is de uitkomst hiervan?  

 
Uit de resultaten van paragraaf 4.3 blijkt dat: 

 De Inspectie SZW de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant op een zestal wettelijke 
aspecten heeft getoetst (drie werkplek- en drie beleidsaspecten). 

 De uitkomst hiervan is dat ten eerste door de operationele leiding onvoldoende 
aandacht is geweest voor een veilige werk- en rustpositie, bijbehorende persoonlijke 
hygiëne, gebruik persoonlijke bescherming en voldoende reinigen/ontsmetting van 
mens en materieel na afloop. De inhoud van risico- en maatregelbewuste adviezen en 
de wijze waarop deze zijn gecommuniceerd was onvoldoende. Er blijkt hierover bij de 
overige operationele diensten een grote afhankelijkheid van de brandweer te bestaan.  

 Ten tweede heeft de veiligheidsregio als werkgever onvoldoende aandacht besteedt aan 
voldoende voorlichting en onderricht voorafgaand aan het incident. Dit is van invloed 
geweest op het gebrek aan risicobewustzijn wat onveilige taakuitvoering heeft 
bevorderd. In evaluaties is tot slot onvoldoende objectief geborgd dat afgesproken 
werkwijzen daadwerkelijk zijn gevolgd. 

 Op basis van bovenstaand betekent dit: dat de functionaris een uitvoerende taak en 
bevoegdheid krijgt ten behoeve van toezicht op veilige en gezonde taakuitvoering en het 
communiceren over risico- en maatregelbewuste adviezen en hiertoe bevoegd is. Ook 
richting medewerkers van andere diensten. Tot slot betekent dit een taak bij 
voorlichting, evaluaties en betrokkenheid bij input van een RI&E in de ‘koude’ fase. 

 

Deelvraag vier, wat zijn de belangrijkste constateringen uit het rapport van de Inspectie 

Openbare Orde en Veiligheid over de bestrijding van de brand bij Chemie-Pack? 

 
Uit de resultaten van paragraaf 4.4 blijkt dat: 

 Er door onvoldoende beeldvorming, de wijze van leiderschap en communiceren een 
negatieve impact op het incidentverloop is ontstaan;  

 Organisatorische factoren zoals dubbelfuncties in de bevelstructuur en te weinig 
kennis/vaardigheden om grote industriebranden te blussen een negatieve impact op het 
incidentverloop hebben gehad; 

 Een aantal constateringen van de IOOV als ‘afwijkende signalen’ kunnen worden 
beschouwd, waarmee vervolgens door de operationele leiding in termen van 
bijvoorbeeld leiderschap of toezicht verder betekenis kan worden gegeven.  

 Op basis van bovenstaand betekent dit: dat de functionaris gedurende het incident naar 
‘afwijkende signalen’ kijkt ten opzichte van afgesproken procedures en afspraken, 
schaalgrootte van het incident, impact, enzovoort en hierover richting het CoPI 
adviseert/rapporteert.  

 

Deelvraag vijf, functioneert de door de hulpverleningsdiensten gehanteerde BOB-procedure 

om tijdens een GRIP1 situatie te kunnen sturen op veiligheid- en gezondheidsrisico’s?  

 
Uit de resultaten van paragraaf 5.2 blijkt dat: 

 De BOB-procedure de operationele leiding tijdens een GRIP1 bij het 

besluitvormingsproces ondersteunt en op deze manier bijdraagt aan onder andere 

sturing op de beheersing van veiligheid en gezondheidsrisico’s.  

 De beperking van de BOB-procedure ligt in het feit dat de BOB-processtappen niet 

aansluiten bij de wijze waarop het menselijk brein informatie verwerkt en dat daarnaast 

twee relevante stappen (actie en review) onvoldoende expliciet worden gemaakt. 
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 Op basis hiervan betekent dit: dat de functionaris kijkt of de stappen actie en review 

expliciet deel uitmaken van het BOB proces, kennis heeft van de beperkingen van het 

menselijk informatie verwerkend systeem en de effecten hiervan (de human factors) 

kan signaleren.  

 

Deelvraag zes; hoe functioneert de repressieve veiligheidsfunctionaris bij de Brandweer 

Midden- en West-Brabant tot nu toe? 

 
Uit de resultaten van paragraaf 6.1 blijkt dat: 

 Over het functioneren in de praktijk worden het directe toezicht, de duidelijkheid die 

een functionaris ter plaatse kan bieden en de adviesrol als positief ervaren. Het gebrek 

aan duidelijkheid omtrent taak, bevoegdheid en mandaat wordt als belemmerend in het 

functioneren ervaren. 

 Op basis van bovenstaand betekent dit: dat de uitkomst van het onderzoek grotendeels 

overeenkomt met datgene wat de functionaris nu doet en wat er verwacht wordt. 

 
Deelvraag zeven; wat beoogt de korpsleiding van de Brandweer Midden- en West-Brabant 
te bereiken met de repressieve veiligheidsfunctionaris? 

 
Uit de resultaten van paragraaf 6.2 blijkt dat: 

 De korpsleiding beoogt met de repressieve veiligheidsfunctionaris dat veilig repressief 

optreden wordt bevorderd, voor brandweerpersoneel en collega hulpverleners. De 

functionaris is hierbij ondersteunend aan de bevelslijn en kijkt naar onveilige en 

ongezonde situaties en ‘blinde vlekken’. Signaleert en corrigeert hierop en levert een 

bijdrage aan veilig en gezond werken in de koude organisatie. Hierbij hoort een 

‘rugnummer’ en een afgebakend inhoudelijk takenpakket. 

 Op basis van bovenstaand betekent dit: dat de uitkomst van het onderzoek past in 

datgene wat de korpsleiding beoogt. 

 

7.2 Eindconclusie 
 

De antwoorden uit paragraaf leiden tot de volgende algemene slotconclusie: 

1. Er kan invulling worden gegeven aan het functieprofiel repressieve 

veiligheidsfunctionaris; 

2. Waardoor de repressieve veiligheidsfunctionaris als organisatorische maatregel een 

bijdrage kan leveren aan betere borging van veilig en gezond werken tijdens de 

incidentbestrijding door uitvoering van de taken beschreven in het functieprofiel; 

3. Hiermee wordt voldaan aan het aandachtspunt van de inspectie SZW, maar ook aan 

datgene wat de Korpsleiding beoogt; 

4. Echter, de introductie van deze functie is maar één organisatorische maatregel die 

hieraan een bijdrage levert.  

5. Uit het onderzoek is ook naar voren gekomen dat aanpassingen aan de BOB procedure 

en meer inspanningen op het gebied van trainingen volgens het concept van Human 

Factors wellicht ook een bijdrage leveren. Hiervoor is aanvullend onderzoek nodig. 

6. Er dienen nog objectieve evaluatiecriteria te worden opgesteld om het effect van de 

functionaris te bepalen. 

7. Tot slot, incidentbestrijding blijft mensenwerk onder vaak moeilijke omstandigheden. De 

repressieve veiligheidsfunctionaris helpt en ontzorgt onder deze omstandigheden. 
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8 Aanbevelingen 
 
De antwoorden uit het vorige hoofdstuk zijn gebruikt om nu een advies te geven over de 

inhoud van het functieprofiel en het bijbehorende een plan van aanpak ten behoeve van de 

implementatie ervan.  
 

8.1 Advies 
 
De korpsleiding Brandweer Midden- en West-Brabant wordt geadviseerd om in te stemmen:  
 
1. Met de inhoud van het functieprofiel van de repressieve veiligheidsfunctionaris, zoals 

weergegeven in bijlage 1. Dit functieprofiel bestaat uit vier kerntaken. Drie kerntaken, 
gerelateerd aan het werk tijdens een incident, namelijk het kijken naar ‘afwijkingen’ in 
de incidentuitvoer, kijken naar veiligheids- en gezondheidsrisico’s, het formuleren van 
een toepasbaar ‘maatregelenadvies’ hierover en het houden van toezicht en geven van 
voorlichting. De vierde kerntaak is gerelateerd aan het werk in de ‘koude’ fase. Voor elke 
kerntaak zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden beschreven. Het profiel eindigt 
met noodzakelijk geachte competenties en vakbekwaamheidseisen.  

2. Met het ter hand nemen van de verdere implementatie, op basis van de activiteiten 
beschreven in het plan van aanpak, weergegeven in de tabel in bijlage 2. Het plan van 
aanpak bestaat uit acht onderdelen, waarvan uitvoering noodzakelijk is voor een juiste 
implementatie en positionering van de repressieve veiligheidsfunctionaris. Voor enkele 
onderdelen zijn eenmalige kosten berekend. 

3. Hierbij rekening te houden met €35.000 aan eenmalige kosten voor 2015 (conform plan 
van aanpak, tabel bijlage 2); 

4. Hierbij is uitgegaan van een piketvorm op ‘beschikbaarheid’, met 6 functionarissen met 
HBO niveau en een gemiddeld schaalniveau 10 (conform CAR UWO); 

5. Het nemen van initiatief om landelijk dan wel regionaal verdiepend en praktisch 
onderzoek te doen naar de beperkingen van de BOB-procedure; 

6. De afdeling vakbekwaamheid de opdracht te geven om al dan niet in landelijk verband 
verdiepend en praktisch onderzoek te doen naar meer human factors 
trainingsconcepten; 

7. De opsteller van dit adviesrapport de opdracht te geven enkele evaluatiecriteria op te 
stellen om het effect van de repressieve veiligheidsfunctionaris te bepalen. Hierna kan 
op een nog te besluiten moment geëvalueerd worden. 

 

8.2 Tot slot 
 
Tot slot, de doelstelling van dit onderzoek luidde: 
 

Het opstellen van een plan van aanpak ten behoeve van de implementatie van het 

functieprofiel, met daarin de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en 

competenties van de repressieve veiligheidsfunctionaris, waarmee betere borging van 

veilig en gezond werken tijdens de incidentbestrijding gerealiseerd kan worden. 

 
Door het functieprofiel en het bijbehorende plan van aanpak ten behoeve van het 
implementeren is hieraan voldaan. Het effect van of veilig en gezond werken tijdens de 
incidentbestrijding werkelijk beter geborgd wordt, zal gaan blijken uit de evaluatie. 
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Bijlage 1, functieprofiel repressieve veiligheidsfunctionaris 
 

Algemene informatie 

Functienaam: Repressief Veiligheidsfunctionaris 

 Op multidisciplinair niveau is afgesproken dat de repressief 

veiligheidsfunctionaris vanaf GRIP1 wordt gealarmeerd en zijn 

werkzaamheden uitvoert in het brongebied.  Taken worden 

uitgevoerd in het CoPI en in het veld. 

 

 

Samenvatting kerntaken 
De Repressieve Veiligheidsfunctionaris heeft de volgende kerntaken: 

 

1. Treedt herkenbaar op als veiligheidsfunctionaris, inventariseert en beoordeelt het 

incident op veiligheid en gezondheidsrisico’s en ‘afwijkingen’ in de incident uitvoering 

(t.o.v. de afgesproken procedures en protocollen). 

De repressieve veiligheidsfunctionaris inventariseert het incident vanaf het moment dat 

hij21 is uitgerukt op afwijkingen in de uitvoering. Na aankomst inventariseert en beoordeelt 

hij de veiligheid en gezondheidsrisico’s en bepaalt de mogelijke impact op hulpverleners. 

Hij vertaalt dit in maatregelen welke vervolgens door hem op effectiviteit worden getoetst.  

 

2. Treedt herkenbaar op als veiligheidsfunctionaris, vormt en geeft advies:  

De repressieve veiligheidsfunctionaris ‘vertaalt’ datgene wat onder kerntaak 1 is vermeld in 

een toepasbaar advies aan de leider CoPI en/of de hoogst brandweer leidinggevende.  

 

3. Treedt herkenbaar op als veiligheidsfunctionaris, houdt toezicht en communiceert 

actief.  

De repressieve veiligheidsfunctionaris:  

 Houdt mede op basis van de uitkomst van kerntaken 1 en 2 toezicht, of organiseert het 

toezicht op een veilige en gezonde taakuitvoering voor de medewerkers van betrokken 

diensten in het brongebied.  

 Communiceert mede op basis van de uitkomst van kerntaak 1 en 2 aan het incident 

gerelateerde veilig- en gezondheidsinformatie ten behoeve van het 

incidentmanagement en medewerkers van betrokken diensten die in het brongebied 

gaan werken of werkzaam zijn geweest.  

 

4. Heeft een rol in de ‘koude’ veiligheid en gezondheidsorganisatie van de Brandweer 

Midden- en West-Brabant 

De repressieve veiligheidsfunctionaris kan vanuit deze rol input leveren aan 

incidentevaluaties, voorlichting en onderricht en Risico Inventarisaties en Evaluaties. 

 

 

Uitwerking kerntaken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

Kerntaak 1: inventariseert en beoordeelt het incident op veiligheid en gezondheidsrisico’s 

en ‘afwijkingen’ in de incident uitvoering (t.o.v. de afgesproken procedures en protocollen). 

 

 

                                                 
21

 Waar ‘hij’ in dit document staat, wordt ‘hij/zij’ bedoeld. 
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Deze kerntaak brengt de volgende werkzaamheden met zich mee: 

 Verzamelt informatie over het doel en beoogt resultaat van de inzet bij verschillende 

bronnen: 

o Leidinggevenden van het incident;  

o De adviseur gevaarlijke stoffen; 

o Bekende en vastgestelde protocollen en procedures.  

 Neemt (op afstand) waar en observeert  wat er gebeurt (kijken en luisteren); 

 Beoordeelt op basis van de beschikbare informatie en waarnemingen of er sprake is 

van ‘afwijkingen’ in de uitvoering; 

 Inventariseert de veiligheid en gezondheidsrisico’s en wat de mogelijke impact hiervan 

is op de aanwezige hulpverleners; 

 Maakt een inschatting van de vereiste maatregelen om de effecten van de 

geconstateerde risico’s te beheersen/minimaliseren en betrekt hier anderen bij; 

 Houdt hierbij rekening met de operationele omstandigheden van het incident: 

o Kijkt hierbij naar risico versus doel en beoogt resultaat van de inzet; 

o Maakt een afweging  tussen ‘verantwoorde snelheid’ en ‘veilige traagheid’;  

 Ziet toe of de maatregelen het beoogde effect hebben en stelt indien nodig bij. 

 

Bevoegdheden  

 Informatie inwinnen bij al diegene die hier volgens de functionaris voor in aanmerking 

komen.  

 

Verantwoordelijkheden 

 Uitvoeren van dit proces. 

 

Kerntaak 2: Vormen en geven van advies  

 

Deze kerntaak brengt de volgende werkzaamheden met zich mee: 

 Vormt een advies over de te nemen maatregelen op basis van de geconstateerde 

afwijkingen en mogelijke risico’s  in de uitvoering van het incident met betrekking tot: 

o Het gedrag van medewerkers van betrokken diensten; 

o De organisatie van de incidentbestrijding; 

o De techniek van de uitvoering; 

 Stemt hierbij af met relevante inhoudsdeskundigen; 

 Stemt vanwege de uitvoerbaarheid het voorstel over de te nemen maatregelen af met 

operationeel leidinggevenden; 

 Op moment dat de repressieve veiligheidsfunctionaris niet deelneemt aan een CoPI 

overleg, zorgt hij dat zijn gevormde advies wordt ingebracht door de relevante 

officieren van dienst (ook die van de multipartners). 

 Houdt bij deze werkzaamheden  nadrukkelijk rekening met en is gericht op 

samenwerking, dialoog en vertrouwen en is zich bewust van het belang hiervan. 

 

Bevoegdheden 

 Wanneer er door de repressieve veiligheidsfunctionaris wordt beoordeeld dat zijn 

‘taak’ buiten het CoPI ligt, stemt hij in overleg met leider CoPI of deelname aan het 

CoPI overleg zinvol is. 

 

 

 

Verantwoordelijkheden 
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 Gevraagd en ongevraagd advies geven 

 

Kerntaak 3: houden van toezicht en communiceren 

 

Deze kerntaak brengt de volgende werkzaamheden met zich mee: 

 Houdt toezicht op uitvoering veilige werkwijzen voor alle medewerkers van betrokken 

diensten (multidisciplinair) met betrekking tot: 

o Controle op naleving van de juiste veiligheids- en gezondheidsmaatregelen bij 

de uitvoering van activiteiten die betrekking hebben: 

 Werken in/nabij compartimenten waar brand is betrokken; 

 Werken op hoogte; 

 Werken in besloten ruimten; 

 Werken nabij instabiele constructies; 

 Werken op schepen; 

 Werken in rook/damp afkomstig van het incident; 

 Werken in de nabijheid van verkeer; 

o Controle op de uitvoering van: 

 Werkwijzen m.b.t. verzorging/herstel,  sanitair  en logistieke; 

 Werkwijzen m.b.t. reinigen, ontsmetten en eventueel registreren; 

 Werkwijzen m.b.t. afschalen en de nazorg; 

o Controle op het gebruik van de juiste fysieke markeringen en de 

herkenbaarheid hiervan, voor het veilig en onveilig gebied in relatie tot 

bovenstaand; 

o Controle op het consequent gebruik van de aan het veilig/onveilig gebied 

gekoppelde persoonlijke bescherming in relatie tot bovenstaand;  

o In geval van direct gevaar het aanspreken en indien nodig corrigeren van 

medewerkers die zich niet houden aan de op moment van kracht zijnde 

afspraken/protocollen; 

o Aanspreken van leidinggevenden; 

 Communiceert en verstrekt informatie: 

o Aan alle bij de incidentbestrijding betrokken medewerkers over 

veilig/onveilig/reiniging&ontsmettings gebieden;  

o Ten behoeve van (de)briefings m.b.t. veiligheid- en gezondheidseffecten en 

zorgt ervoor dat dergelijke (de)briefings worden gehouden; 

o Houdt rekening bij het formuleren van de communicatieboodschap met de 

doelgroep, beschikbare tijd en handelingsperspectief; 

o Stemt af en werkt samen met operationeel leidinggevenden, adviseurs en 

eventueel externe deskundigen; 

o Registreert met betrekking tot de verstrekte informatie het volgende: 

 de inhoud van de informatie; 

 de wijze waarop deze is verstrekt; 

 de doelgroep; 

 tijd, datum en locatie.  

  

Bevoegdheden 

 Direct aanspreken en corrigeren van medewerkers die zich niet houden aan de op dat 

moment van kracht zijnde afspraken/protocollen; 

 

 

Verantwoordelijkheden 
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 Uitvoeren van toezichtstaak en informatievoorzieningstaak. 

 

Kerntaak 4: Bijdrage leveren aan de ‘koude’ veiligheidsorganisatie. 

 

Deze kerntaak brengt de volgende werkzaamheden met zich mee: 

 Aspect veilig en gezond werken borgen in evaluaties; 

 Leveren van input aan de Risico Inventarisatie & Evaluatie en hierdoor deze van meer 

dynamiek voorzien; 

 Geven van voorlichting en onderricht met betrekking tot veilig en gezond werken. 

 

Bevoegdheden 

 Borging van uitkomst veilig en gezond werken; 

 

Verantwoordelijkheden 

 Uitvoeren van deze taken. 

 

Competenties 
De repressieve veiligheidsfunctionaris beschikt over de volgende competenties: 
- Observerend  

- Beschouwend 

- Vasthoudend 

- Gericht op communiceren  

- Gericht op samenwerking 

- Daadkracht 

- Overtuigingskracht 

- Emphatisch/inlevingsvermogen 

- Stressbestendig en rolvast 

 

specificatie vakbekwaamheid 

Niveaubepaling: HBO werk- en denkniveau 

 

Instroomeisen: 

 MVK of HVK opleiding of vergelijkbaar; 

 Kennis van de operationele (multi) incidentbestrijdingsorganisatie en haar 

processen/procedures en protocollen; 

 Ervaring met het functioneren in een operationele omgeving; 

 Kennis van en ervaring met risico analyse methodieken (RI&E, TRA en LMRA); 

 Ervaring in het vermogen om zo waardevrij mogelijk te observeren; 

 In bezit van diploma brandweerchauffeur (licht). 

 

Instroomwensen (beschikbaarheid is een pre) 

 Kennis hebben van constructieve veiligheid bij bouwwerken; 

 Kennis hebben van en ervaring in briefing/debriefing technieken; 

 Kennis hebben van arbeidsomstandighedenwetgeving; 

 Ervaring hebben met een toezichthoudende rol; 

 Ervaring in het gebruik van sociale media om veiligheid en gezondheidsitems opgedaan 

tijdens de incidentbestrijding gedurende de koude fase onder de aandacht te brengen; 

 Ervaring in het op een aansluitbare wijze overbrengen van kennis 
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Onderdeel Nadere omschrijving onderdelen Termijn Verantwoordelijke Financiën 

Draagvlak Presenteren functieprofiel en plan van 

aanpak in verschillende repressieve 

overleggen en de OR. 

4e kwartaal 

2014 

C. Kamp i.s.m. 

prog. manager 

Geen 

Besluit-

vorming  

Vastgesteld functieprofiel en verdere 

plan van aanpak doorgeleiden naar de 

OR BMWB en daarna naar 

Veiligheidsdirectie. 

4e kwartaal 

2014 

Regionaal 

commandant i.s.m. 

C. Kamp 

Geen 

Werving en 

selectie 

Communicatie over start traject, 

selectie cie samenstellen, bepalen 

reageer termijn en het maken en 

plaatsen vacaturetekst. 

Jan/feb 

2015 

C. Kamp i.s.m. P&O 

adviseur 

Geen 

Commu-

nicatie t.b.v. 

introductie 

Maken animatiefilm en posters, 

plaatsen artikel in Fireflyer en op RICK, 

verspreiding via oefencoördinatoren 

en arbo preventiemedewerkers naar 

werkoverleggen. Gebruik 

Facebookpagina MWB. Gedurende 

opleiding en inwerktraject voortgang 

blijven communiceren (warm 

houden). 

1e kwartaal 

2015 (na 

uitkomst 

selectie) 

C. Kamp i.s.m. P&O 

en communicatie 

adviseur. 

5000 euro 

Opleidingen Onderdelen: 

 Waarnemen/observeren onder 

repressieve omstandigheden; 

 Arbeidsomstandigheden-

wetgeving; 

 Herkennen van risico’s en de 

effecten ervan op hulpverleners 

die in MWB kunnen voorkomen 

 Werken met procedures en 

protocollen van de BMWB; 

 Adviesvaardigheid (gedrag en 

techniek); 

Start 2e 

kwartaal 

2015, duur 

half jaar. 

C. Kamp i.s.m. 

afdeling 

vakbekwaam 

worden 

25000 

euro 

Inwerk-

traject 

Stageperiode organiseren, 

inwerktermijn en proeve van 

bekwaamheid vaststellen en 

alarmeringsvoorstellen maken. 

Tot eind 

2015 

C. Kamp i.s.m. 

prog. manager 

Geen 

Persoonlijke 

uitrusting 

Persoonlijke uitrusting ten behoeve 

van piketfunctionaris 

Start 2e 

kwartaal 

2015, duur 

half jaar. 

C. Kamp i.s.m. 

afdeling TFL. 

5000 euro 

Structurele 

piketkosten 

Voor begroting 2016 structurele 

piketkosten nagaan 

3e kwartaal 

2015 

C. Kamp onbekend 
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