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Bestuursvoorstel 

Onderwerp Programma vrijwilligheid 

Status Informerend

Gevraagd besluit Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om kennis te nemen 

van het programma Vrijwilligheid 

Intrekken van eerdere 

besluitvorming

Nvt

Bijlagen 1. Programma vrijwilligheid

1. Samenvatting

Het werven van nieuwe brandweervrijwilligers vraagt steeds meer inspanning. Dat is één van de 

conclusies van het belevingsonderzoek onder repressief brandweerpersoneel, dat het 

Veiligheidsberaad begin 2018 heeft laten uitvoeren. Het Veiligheidsberaad heeft een 

programmaplan (bijlage 1) laten ontwikkelen om de inzet van vrijwilligers en vrijwilligheid in de 

toekomst te verbeteren. Dit programmaplan is vastgesteld tijdens het Veiligheidsberaad van 8 

oktober 2018. De Raad van Brandweercommandanten heeft van het Veiligheidsberaad de 

opdracht gekregen het programma Vrijwilligheid uit te voeren, in nauwe samenwerking met de 

VBV, het IFV en het ministerie van JenV.

Het Programmaplan Vrijwilligheid bestaat uit acht trajecten: vijf voor de korte termijn en drie 

trajecten voor de lange termijn. Met de trajecten voor de korte termijn 

heeft het Veiligheidsberaad een doorontwikkeling van het huidige bedrijfsmodel voor ogen, 

waarbij (gezien ook de eindresultaten van het belevingsonderzoek) een impuls wordt gegeven 

aan brandweervrijwilligheid. 

Voor de langere termijn heeft het Veiligheidsberaad een ontwikkeling voor ogen naar een 

toekomstgerichte brandweer met vrijwilligheid. Het Veiligheidsberaad denkt aan onderzoeken 

waarbij aan de orde komt waarom het stelsel functioneert zoals het functioneert, welke 

belemmeringen er binnen het huidige stelsel zitten en hoe veranderingen kunnen worden 

doorgevoerd. Factoren die hierbij een rol spelen zijn wet- en regelgeving, de brandweercultuur, 

politieke en maatschappelijke verwachtingen en de inhoud van het brandweervak. Hierbij moet 

ook aandacht zijn voor de positie van de vrijwilliger in relatie tot de wetgeving. Dit traject vraagt 

een meer alomvattende aanpak die los komt van de problematiek van het nu.

Het Algemeen Bestuur wordt verzocht kennis te nemen van het programma Vrijwilligheid. 

2. Wettelijk kader en of eerdere besluitvorming

Niet van toepassing

3. Financiën

Financiële consequenties 

(Incidenteel/structureel, 

investering, exploitatielasten 

en kapitaallasten)

Geen financiële consequenties.
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Dekking uit Niet van toepassing

4. Consequenties

Operationele consequenties Geen operationele consequenties

Consequenties voor 

gemeenten

Geen consequenties voor gemeenten

5. Communicatie

Niet van toepassing

Adviezen

Ondernemingsraad (OR) Niet van toepassing

Veiligheidsdirectie (VD) Niet van toepassing

Adviescommissie Financiën 

(ACF)

Niet van toepassing

Bestuurlijk Adviseursoverleg 

(BAO)

Niet van toepassing
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