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Voorwoord 
Het afgelopen half jaar heb ik me met veel interesse en enthousiasme ingezet voor mijn onderzoek 

naar de beheersing van brandveiligheidsrisico’s door de brandweer. Ik ben dan ook trots dat ik u 

hierbij het eindresultaat van dit onderzoek mag presenteren. Met dit eindresultaat, in de vorm van 

een afstudeerscriptie, rond ik de masteropleiding Publiek Management af. Daarmee komt een 

definitief einde aan mijn studententijd, vijf jaren waaraan ik zeer veel goede herinneringen bewaar.  

 

Ik had dit onderzoek niet kunnen uitvoeren en deze scriptie niet kunnen schrijven zonder de hulp 

van anderen. Ik wil daarom dit voorwoord gebruiken om een woord van dank te uiten richting de 

mensen die mij hierin hebben bijgestaan. 

Allereerst wil ik alle respondenten, die aan dit onderzoek hebben meegewerkt, bedanken voor hun 

deelname. Bij het benaderen van respondenten van verschillende brandweerkorpsen, de NVBR en 

het Veiligheidsberaad is er erg positief gereageerd op mijn onderzoek. Dit heeft ervoor gezorgd dat 

ik alle personen of medewerkers met een bepaalde functie, die ik van te voren wilde spreken, ook 

heb kunnen spreken. In het bijzonder wil ik de regionaal commandanten en de directeuren van de 

veiligheidsregio’s die ik heb mogen interviewen, bedanken voor hun tijd en het delen van hun 

persoonlijke visie. 

Daarnaast gaat mijn waardering uit naar Karin Geuijen als mijn begeleider vanuit de Universiteit 

Utrecht. Ik wil haar bedanken voor de intensieve begeleiding en de betrokkenheid bij mijn 

onderzoek. Haar kritische houding en feedback tijdens tutorgroepbijeenkomsten en 

conceptbesprekingen heb ik zeer gewaardeerd. Ook de andere leden van mijn tutorgroep hebben 

tweewekelijks de moeite genomen om mijn stukken door te lezen en te voorzien van feedback. 

Alleen deze mensen waren in staat om mij, wanneer noodzakelijk, van (eigenwijze) gedachten te 

doen veranderen. Bedankt Amina, Femke, Maarten en Suzanne. 

Als laatste wil ik een woord van dank richten tot mijn begeleider vanuit Deloitte Consulting, Johan 

Pannekoek. Hij heeft mij de kans gegeven om stage te kunnen lopen, projectervaring op te doen en 

tegelijkertijd mijn scriptie te schrijven. Er was voortdurend aandacht voor de tijdsverdeling tussen 

scriptie en werk, mijn voortgang en de inhoud van mijn stukken.  

 

Afsluitend wil ik terugblikken op de afgelopen zes maanden. Ik heb het uitvoeren van dit 

wetenschappelijk onderzoek en het schrijven van mijn afstudeerscriptie als een zware, maar mooie 

reis ervaren. In zekere zin is deze persoonlijke reis te vergelijken met de Strategische reis van de 

brandweer. Net als de brandweerorganisatie heb ik de grenzen van mijn functioneren moeten 

erkennen. Daarbij heb ik gezocht naar een gezonde verdeling tussen werk, privé en studie, terwijl de 

brandweer zoekt naar een dergelijke balans tussen repressie en proactie & preventie. Daarnaast is 

er voor zowel mij als de brandweer een wereld opengegaan als het gaat om partners waarmee 

samengewerkt kan worden. Hoogleraren, collega’s, brandweermannen en -vrouwen, medewerkers 

van veiligheidsregio’s, het Veiligheidsberaad en het NVBR bleken bereid om mee te werken aan mijn 

onderzoek. Hierdoor ben ik in staat geweest mijn onderzoek zeer breed in te steken. Ik ben er van 

overtuigd geraakt dat de Nederlandse brandweer in de toekomst ook succesvol kan samenwerken 
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met partners zoals woningbouwcoöperaties, sociale zorginstellingen en het onderwijs om 

risicobeheersing zo effectief en efficiënt mogelijk te kunnen organiseren. Waar de brandweer 

daarmee aan de vooravond staat van een nieuwe start, is met deze scriptie het startschot voor mijn 

professionele carrière gegeven.  

Veel leesplezier, 

 

Lennart Snoeijer 

Utrecht, 30 juni 2010 
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Samenvatting 
Op 24 maart 2010 is de nieuwe visie op de toekomst van de brandweer gepresenteerd als de 

Strategische reis. De aanleiding tot de ontwikkeling van deze Strategische reis is te herleiden tot 

meerdere gronden.  

Ten eerste zijn de kosten van het repressieve optreden van de brandweer de afgelopen decennia 

exponentieel gestegen, terwijl het schadebeeld niet navenant is afgenomen. Ten tweede hebben 

een strengere wet en -regelgeving ervoor gezorgd dat de eisen die aan de brandweer worden 

gesteld, zijn toegenomen. Tot slot hebben technologische en maatschappelijke ontwikkelingen 

ervoor gezorgd dat de brandweer de aansluiting met de hedendaagse maatschappij aan het 

verliezen is. Zo hebben technologische ontwikkelingen er bijvoorbeeld toe geleid dat de Nederlandse 

infrastructuur vaak te complex is geworden om brandweermannen en -vrouwen bij incidenten naar 

binnen te kunnen sturen. Zo is het te gevaarlijk geworden om tunnels en wolkenkrabbers te 

betreden bij brand. De brandweer is daarom steeds minder vaak in staat om levensreddend op te 

treden en is er voornamelijk nog sprake van schadebeperkend handelen. Maatschappelijke 

ontwikkelingen zoals individualisering en vergrijzing hebben tot gevolg gehad dat de brandweer 

geconfronteerd wordt met een grote diversiteit aan en spreiding van risicogroepen, zoals ouderen, 

verslaafden en probleemgezinnen.  

 

De hiervoor beschreven ontwikkelingen hebben tot gevolg dat het uiteindelijk veiliger en goedkoper 

kan zijn om te investeren in de brandveiligheid van objecten. Voorkomen is daarmee beter dan 

genezen. Het doel van de Strategische reis is daarom om het schadebeeld verder te verbeteren door 

enerzijds de repressie efficiënter te organiseren en anderzijds brandveiligheidsrisico’s te beheersen. 

Voorbeelden van mogelijkheden om de repressie efficiënter te organiseren zijn het inzetten van 

‘snelle interventieteams’, waarbij speciaal uitgeruste personenauto’s worden ingezet om sneller ter 

plaatse te kunnen zijn dan de bekende grote rode brandweerauto (de tankautospuit) en de inzet van 

vier in plaats van zes brandweermannen of -vrouwen op een tankautospuit. De beheersing van 

brandveiligheidsrisico’s vindt plaats door advies en voorlichting, waarbij gedacht kan worden aan het 

ophangen van rookmelders in huizen van mindervaliden of voorlichting in buurthuizen over 

brandveiligheid.  

De brandweer wil daarbij gaan samenwerken met andere partijen, zoals woningbouwcoöperaties, 

verzekeringsmaatschappijen en partijen als verslavingszorg en jeugdzorg. Deze partijen hebben 

allemaal belang bij het vergroten van de brandveiligheid van hun objecten of cliënten. De brandweer 

wil daarom vanuit een netwerkbenadering, in samenwerking met dergelijke partners, 

risicobeheersing gaan organiseren. De vraag kan echter gesteld worden of partijen ook bereid zijn 

om hieraan mee te werken. Daarnaast dient ook de overheid overtuigd te worden van het belang 

om als brandweer een strategieverandering te ondergaan. De wettelijke bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden voor de brandweerzorg in Nederland liggen namelijk bij het college van 

burgemeester en wethouders van gemeenten. 

De vraagstelling over hoe de brandweer een netwerkbenadering van risicobeheersing kan 

organiseren en managen, vormt dan ook de centrale probleemstelling van dit onderzoek. 
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Concluderend is uit dit onderzoek naar voren gekomen dat de brandweer wordt geconfronteerd met 

een zeer complexe bestuurlijke context. Het Rijk, de veiligheidsregio’s en gemeenten zijn allemaal op 

een bepaalde manier betrokken bij de brandweer en hebben ook allemaal een eigen visie op de 

ontwikkeling van de brandweer. Het is daarom voor de brandweer van groot belang gebleken om 

bestuurders te overtuigen van de noodzaak om enerzijds de repressie efficiënter te organiseren en 

anderzijds de nadruk te gaan leggen op het beheersen van brandveiligheidsrisico’s. Dit kan als een 

zware opgave worden beschouwd, omdat er over het algemeen weinig politieke aandacht bestaat 

voor de brandweer en bestuurders traditioneel niet of nauwelijks bereid zijn te sleutelen aan de 

‘zichtbare’ veiligheid. 

Om bestuurders en potentiële partners te kunnen overtuigen, is het belangrijk om aan te kunnen 

tonen wat risicobeheersing op kan leveren in termen van fysieke veiligheid. Risicobeheersing dient 

daarvoor meetbaar te worden gemaakt in termen van output en outcome. Binnen dit 

overtuigingsproces is het ook van belang om met betrokken partijen tot overeenstemming te komen 

over de inhoud en kans van risico’s. Zo zal het bijvoorbeeld in de toekomst steeds belangrijker 

worden dat de politiek besluit welke onderdelen van de Nederlandse infrastructuur als cruciaal en 

kritiek worden gezien. De brandweer kan dan in samenwerking met andere hulpdiensten proberen 

de risico’s van dergelijke infrastructurele objecten te beheersen.  

Om als brandweer effectief en efficiënt, in samenwerking met andere partijen, risico’s te beheersen 

en ad hoc in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de omgeving, is het van belang gebleken om de 

flexibiliteit van de eigen organisatie te vergroten. De flexibiliteit van de brandweer kan worden 

vergroot door de eerder genoemde maatregelen om de repressie efficiënter te organiseren door te 

voeren en door op basis van convenanten en contracten meer gebruik te gaan maken van de 

resources van andere partijen bij risicobeheersing. Bij een brand op Schiphol is het dan niet 

ondenkbaar dat de brandweer de benodigde mankracht levert, terwijl Schiphol over de kennis, 

expertise en het materiaal beschikt om een dergelijk incident te bestrijden. 

Governance kan daarbij als geschikt sturingsmechanisme worden beschouwd, omdat het handvatten 

biedt om zowel de interne organisatie als het netwerk voor risicobeheersing beheersbaar, 

bestuurbaar en transparant te houden. Dit is van belang, omdat het verzorgen van de 

brandveiligheid, waar risicobeheersing aan bijdraagt, als publieke taak kan worden beschouwd 

waarbij de verantwoordelijkheid uiteindelijk bij de politiek ligt. Democratische waarden zoals 

legitimiteit en transparantie dienen daarom gewaarborgd te blijven.  

Afsluitend kan gesteld worden dat uit dit onderzoek is gebleken dat de brandweer in de burger een 

belangrijke nieuwe partner ziet in het kader van risicobeheersing. De brandweer wil burgers 

bewuster maken van haar verantwoordelijkheden en zelfredzaamheid bij incidenten. Vanuit de 

theorie kan dit streven als een complex, maar niet onmogelijk, proces worden beschouwd. Risico’s 

dienen tastbaar en herkenbaar gemaakt te worden voor burgers door bijvoorbeeld te focussen op 

incidenten in de eigen omgeving en op basisscholen les te geven in brandveiligheid. Toch mag er niet 

te veel verwacht worden van burgers wanneer zich een incident voor doet; burgers blijken bij 

rampen of crises maar in beperkte mate rationeel te kunnen handelen.  
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1. De brandweer in het rood? 
‘Al sinds de Middeleeuwen staat de brandweer in Nederland in hoog aanzien. Branden blussen en 

levensreddend handelen, dwingen voortdurend veel respect af. De brandweer heeft door haar 

vakkundige en hulpverlenende optreden een zeer goed imago bij de bevolking’ (www.nvbr.nl, 16-06-

2010). De tijd heeft echter niet stilgestaan. Technologische ontwikkelingen maar ook 

bevolkingsgroei, vergrijzing en een steeds complexer wordende infrastructuur hebben ervoor 

gezorgd dat de brandweerorganisatie de aansluiting met de hedendaagse maatschappij heeft 

verloren. Daarnaast heeft een strengere wet- en regelgeving de eisen die aan de brandweer worden 

gesteld doen toe nemen en dreigt het bedrijfsmodel van de brandweer onbetaalbaar te worden. De 

brandweerorganisatie is anno 2010 nog steeds grotendeels ingericht op het blussen van branden. De 

kosten daarvan zijn echter de afgelopen decennia exponentieel zijn gestegen. Deze ontwikkelingen 

hebben ertoe geleid dat de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding 

(NVBR) en de Raad van Regionaal Commandanten het noodzakelijk achten dat de 

brandweerorganisatie gaat veranderen. De brandweer dreigt anders in het rood komen te staan. 

 

In de afgelopen twee jaar is daarom, in opdracht van de Raad van Regionaal Commandanten en in 

samenwerking met de NVBR, de toekomstige ontwikkelrichting van de brandweerorganisatie 

bepaald. Hiermee wil de brandweer inspelen op de hiervoor en in het kader beschreven 

ontwikkelingen. De ontwikkelde visie op de toekomst van de brandweer is gepresenteerd als de 

‘Strategische reis’. Daarin is verkend hoe de brandweerorganisatie er rond 2040 uit zou moeten zien. 

De speerpunten van deze Strategische reis zijn gericht op het bereiken van een veiligere 

maatschappij, een financieel beheersbaar bedrijfsmodel en het sturen op risico’s (NVBR, 15-03-

2010). Het onderzoek, waar deze scriptie op is gebaseerd, is gericht op het laatst genoemde 

speerpunt van de Strategische reis: het sturen op risico’s.  

 

Het sturen op risico’s bestaat daarbij uit twee belangrijke deelaspecten, het efficiënter organiseren 

van de repressie en het beheersen van brandveiligheidsrisico’s. De eerste, het efficiënter 

organiseren van de repressie, is gericht op ‘vernieuwen in plaats van verbeteren’. De stijgende 

kosten van het bestrijden van incidenten en het blussen van branden beperken de mogelijkheden 

van de brandweer om verder te innoveren en vragen om veranderingen in haar optreden. Daarbij 

‘De brandweer wordt zienderogen ingehaald door allerlei, vooral technologische, ontwikkelingen. 

De samenleving wordt steeds complexer en de risico’s die wij lopen ook….En daarmee dan ook 

weer allerlei oplossingen die verzonnen worden om die risico’s te beperken. Een tweede feit is dat 

de kosten voor een uitruk van de brandweer sinds 1990 twee keer over de kop zijn gegaan. De 

burger moet anno 2009 bijna vier keer zoveel betalen voor in zijn perceptie vrijwel dezelfde dienst 

als in 1990; de investeringen in professionalisering en arbeidsvoorwaarden zijn voor hem 

grotendeels onzichtbaar’ (Caroline van de Wiel, regionaal commandant Amsterdam-Amstelland 

en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding 

(NVBR)Strategische conferentie, 20-11-2008). 

 

http://www.nvbr.nl/
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kan gedacht worden aan geen zes maar vier brandweermannen of -vrouwen op een tankautospuit 

en de inzet van personenauto’s, die sneller ter plaatse kunnen zijn dan dergelijke tankautospuiten, 

bij relatief kleine incidenten (www.nvbr.nl, 16-06-2010). 

Ten tweede wil de brandweer zich in de toekomst meer gaan toeleggen op het beheersen van 

brandveiligheidsrisico’s. Dit streven is te verklaren door de zeer complex geworden Nederlandse 

infrastructuur, waardoor het vaak onmogelijk en te gevaarlijk is geworden voor de brandweer, om 

bij brand, een binnenaanval te doen. Hierbij kan gedacht worden aan hoge wolkenkrabbers en lange 

tunnels. De brandweer kan dan ook steeds vaker alleen nog schadebeperkend optreden bij het 

bestrijden van incidenten, in plaats van levensreddend. Het is daarom uiteindelijk veiliger en 

goedkoper om te investeren in de brandveiligheid van dergelijke infrastructuur. Het vergroten van 

de brandveiligheid van objecten is mogelijk door brandveiligheidsrisico’s te beheersen, te verkleinen 

of te voorkomen. Daarbij kan gedacht worden aan bouwadviezen en voorlichting aan ontwikkelaars, 

eigenaren en gebruikers van gebouwen over de brandveiligheid (www.brandweer.nl, 16-06-2010) 

 

Het beheersen van brandveiligheidsrisico’s zal in de toekomst ook steeds vaker multidisciplinair 

worden benaderd. Zo is de brandweer bij rampen en crises al vaak genoodzaakt om samen te 

werken met andere hulpverleningsdiensten. Er zal bijvoorbeeld bij een ramp of crisis niet alleen een 

brand geblust moet worden, er zullen ook gewonden naar ziekenhuizen vervoerd moeten worden 

en de openbare orde zal gehandhaafd dienen te worden. Daarbij zijn partijen betrokken zoals de 

Geneeskundige Hulp voor Ongevallen en Rampen (GHOR), de ambulancedienst, de politie en 

gemeenten. Deze partijen zijn tegenwoordig samengebracht binnen een zogenaamde 

veiligheidsregio. Een veiligheidsregio is een netwerkorganisatie, waarin de brandweer, GHOR, 

ambulancedienst, gemeenten en indirect ook de politie met elkaar samenwerken ter verbetering 

van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Nederland (www.minbzk.nl, 29-04-2010). De 

veiligheidsregio als organisatie zal in het volgende hoofdstuk nader worden toegelicht. 

Om in de toekomst effectief en efficiënt op risico’s te kunnen gaan sturen zullen, behalve 

hulpdiensten, ook andere partijen worden betrokken. Een eerste voorbeeld hiervan is het streven 

van de brandweer om de zelfredzaamheid en het veiligheidsbewustzijn van burgers te vergroten. De 

brandweer wil zich daarbij in het bijzonder richten op risicogroepen zoals verslaafden, bejaarden en 

mindervaliden. Dit vraagt om een structurele en gerichte aanpak waarbij de brandweer de hulp van 

organisaties zoals scholen, jeugdzorg en bejaardenzorg goed kan gebruiken. Een tweede voorbeeld is 

dat bij het sturen op en beheersen van risico’s van de complexe infrastructuur gedacht kan worden 

aan het betrekken van partijen zoals woningbouwcorporaties en verzekeraars (Buitendijk, 2008: 5). 

Beide ontwikkelingen lijken te wijzen op het ontstaan van een netwerk van partijen dat gericht is op 

het gezamenlijk beheersen van risico’s.  

 

Zoals al eerder is beschreven ligt binnen het huidige bedrijfsmodel van de brandweer de nadruk op 

haar repressieve functie. Het sturen op risico’s gebeurt echter vanuit de zogenaamde preventie en 

proactie functie van de brandweer. Dit impliceert de noodzaak tot een strategische verandering 

binnen de brandweerorganisatie. Om dit te kunnen bewerkstelligen zal er een verschuiving dienen 

plaats te vinden van de achterkant naar de voorkant van de veiligheidsketen. De veiligheidsketen 

http://www.brandweer.nl/
http://www.minbzk.nl/
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beschrijft de taken van de brandweer als chronologische schakels. Daarbij zitten proactie en 

preventie aan de voorkant van deze schakelketen en repressie en nazorg aan de achterkant.  

Een voorbeeld hiervan is dat de brandweer meer wil inzetten op het voorkomen van branden en het 

vergroten van de zelfredzaamheid en het veiligheidsbewustzijn van burgers (preventie en proactie). 

Dit draagt ondermeer bij aan het vergroten van de brandveiligheid in Nederland, om zo het aantal 

keren dat de brandweer daadwerkelijk moet uitrukken te kunnen verminderen (repressie). Om dit te 

kunnen bereiken wil de brandweer zich meer gaan toeleggen op adviserende en coördinerende 

taken. Deze taken kunnen variëren van het adviseren bij grote bouwprojecten, het aanbieden van 

lespakketten op basisscholen over brandveiligheid tot het ophangen van rookmelders in woningen 

(Buitendijk, 2008: 5; NVBR, 2006: 7-9).  

 

Samengevat kan gesteld worden dat de NVBR inzet op een multidisciplinaire en integrale benadering 

van risicobeheersing door de brandweer en (potentiële) ketenpartners. Daarbij gaat het om het met 

elkaar kunnen verbinden van alle betrokkenen in een nieuw netwerk voor risicobeheersing (NVBR, 

2010: 3). Deze verandering is noodzakelijk gebleken omdat de huidige brandweerorganisatie 

onbetaalbaar dreigt te worden en wordt ingehaald door verschillende maatschappelijke en 

technologische ontwikkelingen. 

1.1 Aanleiding tot het onderzoek 
Naar aanleiding van een aantal verkennende gesprekken, voorafgaand aan het onderzoek, werd 

duidelijk dat er binnen een groot aantal regionale brandweerkorpsen nog onduidelijkheid bestaat 

over met welke partijen de brandweer samen kan gaan werken bij risicobeheersing, wat deze 

partijen voor elkaar kunnen betekenen en welke rol de brandweer daarbij kan spelen. De 

overkoepelende vraagstelling die hieruit naar voren is gekomen is: Hoe gaat de brandweer deze 

netwerkbenadering van risicobeheersing managen? Deze vraag is dan ook het uitgangspunt 

geworden voor dit onderzoek. Het onderzoek zal dan ook niet alleen gaan over hoe risico’s beheerst 

kunnen worden maar ook over op welke wijze de brandweer dit proces kan managen. Er is daarom 

bij het vervolg van dit onderzoek voor gekozen om niet alleen het begrip risicobeheersing te 

gebruiken maar voornamelijk het begrip risicomanagement. Het begrip risicomanagement staat 

hierbij voor het managen van het proces van risicobeheersing. 

1.2 Doel van het onderzoek 
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in de complexiteit van netwerksamenwerking ten 

behoeve van risicobeheersing en de rol die de brandweer hierbij speelt. Om dit te kunnen 

bewerkstellingen zijn er, vanuit de theorie en de empirie, analyses uitgevoerd, conclusies getrokken 

en aanbevelingen gedaan met betrekking tot een netwerkbenadering van risicomanagement en wat 

dit betekent voor de interne organisatie van de brandweer.  

Dit is van belang omdat de brandweer zich, als publieke organisatie, in een complexe positie tussen 

overheid en markt bevindt. Zij dient binnen deze context een integrale benadering van 

risicobeheersing te organiseren om aan de huidige maatschappelijke en politieke eisen van 

brandveiligheid te kunnen voldoen. Het is van belang om de ideeën van de NVBR en 
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brandweerkorpsen te toetsen aan de theorieën over bijvoorbeeld risicomanagement en 

netwerksamenwerking maar ook aan meningen en visies van wetenschappers en bestuurders. 

Hierdoor wordt het mogelijk om de context van de brandweer in kaart te brengen en 

wetenschappelijk gegronde uitspraken te doen over de doelstellingen van dit onderzoek.  

Daarbij richt het onderzoek zich voornamelijk op risicomanagement en netwerksamenwerking, die 

vanuit de NVBR, de Raad van Regionaal Commandanten en het korps Amsterdam-Amstelland als 

twee belangrijke elementen van verandering worden gezien. Het onderzoek is daarbij gericht op de 

strategische uitwerking van deze verandering. 

1.3 Probleemstelling en motivatie 
De doelstelling van dit onderzoek leidt tot de volgende probleemstelling, die centraal staat in dit 

onderzoek: 

Op welke wijze kan de brandweer, in samenwerking met haar netwerkpartners, invulling en 

uitvoering geven aan risicomanagement? 

 

De wijze waarop de brandweer invulling en uitvoering kan geven aan risicomanagement sluit aan bij 

de doelstelling van dit onderzoek. De invulling staat daarbij voor de effecten die een 

netwerkbenadering van risicobeheersing heeft op de interne organisatie van de brandweer en hoe 

zij haar organisatie dient in te richten om dit zo effectief en efficiënt mogelijk te kunnen organiseren.  

Hoe de brandweer uitvoering kan geven aan risicomanagement gaat over het daadwerkelijk 

organiseren van een netwerkbenadering van risicobeheersing en welke positie de brandweer kan 

en/ of zal innemen binnen een dergelijk netwerk. Er bestaat ook een causale relatie tussen beide 

begrippen. Om een goede uitvoering te kunnen geven aan risicomanagement dient aan de daarvoor 

noodzakelijke voorwaarden, de invulling, te worden voldaan. Zo dient bijvoorbeeld een 

brandweerman of -vrouw die wordt ingezet om voorlichting te geven over brandveiligheid op een 

basisschool daarvoor eerst te worden opgeleid. Er is daarmee sprake van een intern en een extern 

vraagstuk, die ook in de empirische deelvragen is verwerkt.  

Om antwoord te kunnen geven op de probleemstelling en te kunnen voldoen aan de vastgestelde 

doelstelling, zijn er een aantal onderzoeksvragen geformuleerd. Deze vragen dienen als leidraad bij 

de zoektocht naar een antwoord op de probleemstelling. Deze deelvragen zullen in de volgende 

paragrafen worden behandeld.  

1.3.1 Theoretische deelvragen 

De theoretische deelvragen gaan in op de verschillende variabelen die zijn af te leiden uit de 

probleemstelling van dit onderzoek. Dit zijn risicomanagement, netwerkmanagement en de relatie 

tussen beide begrippen. Daar waar mogelijk zal bij de beantwoording van deze vragen de brandweer 

als casus worden gebruikt om de verbinding tussen de introductie van deze inleiding, het theoretisch 

kader en het empirische gedeelte van dit onderzoek zo expliciet mogelijk te houden en te maken. 

1. Hoe kunnen brandveiligheidsrisico’s worden gemanaged? 
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Een wetenschappelijke verdieping van het begrip risicomanagement is noodzakelijk omdat het 

voor alle partijen die in de toekomst betrokken zullen zijn bij de preventieve en proactieve aanpak 

van brandveiligheid, het cruciaal is om inzicht te hebben in risico’s. De verschillende betrokken 

actoren kunnen namelijk beter beslissingen nemen als er inzicht bestaat in de aard, de omvang en 

de oorzaak van mogelijke risico’s. Het kennen van risico’s en hier bewust mee omgaan, moet 

resulteren in het ondernemen van acties om deze risico’s te verkleinen of te voorkomen. De mate 

waarin risico’s gekend, verkleind of voorkomen kunnen worden draagt bij aan het niveau van 

veiligheid wat de brandweer samen met haar netwerkpartners kan bereiken (Elsenaar e.a., 2009a: 

37).  

Het managen van risico’s gaat over het sturen, beheersen en toezicht houden op het gehele proces 

van risicobeheersing. Dit zijn belangrijke kenmerken van het sturingsinstrument ‘governance’. 

Tevens wordt governance in de literatuur ook gezien als geschikt sturingsmechanisme van 

netwerken (Rhodes, 1996; Stoker, 2002; Klijn & Koppenjan, 2004; Sørensen & Torfing, 2005). 

Daarnaast kan een duidelijke governancestructuur bijdragen aan het behouden ofwel vergroten van 

democratische waarden binnen een netwerk, zoals transparantie en legitimiteit (van Bortel & 

Mullins, 2009). Dit sluit aan bij de toekomstvisie van de brandweer om een netwerkbenadering van 

risicobeheersing en -management te bewerkstelligen. Governance biedt daarmee, als 

sturingsmechanisme, een perspectief op risicobeheersing die overeenkomt met de visie van de 

brandweer. Het verbindt namelijk het managementvraagstuk (deelvraag 1) met de gewenste 

netwerkbenadering (deelvraag 2) van risicobeheersing. Bij de beantwoording van deze eerste 

theoretische deelvraag zal het managementvraagstuk met betrekking tot het beheersen van 

brandveiligheidsrisico’s centraal staan terwijl de volgende deelvraag gaat over de 

netwerkbenadering van risicobeheersing. Op basis van de voorgaande argumenten wordt 

governance daarom beschouwd als een geschikt sturingsinstrument voor de, door de brandweer 

gewenste, netwerkbenadering van risicobeheersing.  

Governance gaat bij een integrale benadering van risicobeheersing en -management over het sturen 

en beheersen van het netwerk om een gezamenlijk doel te bereiken, bijvoorbeeld het vergroten van 

de brandveiligheid. De brandweer lijkt daarbij een sturende of coördinerende rol aan te willen 

nemen van waaruit zij toezicht kan houden op dit proces. Risicomanagement impliceert onder 

andere het verdelen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, met betrekking tot 

risicobeheersing, onder alle betrokken partijen. Governance integreert daardoor met 

risicomanagement (Elsenaar e.a., 2009a: 37-46). 

 
2. Op welke wijze kan netwerksamenwerking bijdragen aan het beheersen van risico’s? 
 
De brandweer wil in de toekomst meer samen gaan werken met haar partners in brandveiligheid. Dit 

betekent ten eerste dat zij bij rampenbestrijding en crisisbeheersing wil gaan samenwerken met 

onder andere haar bekende partners uit het veiligheidsveld, zoals de politie en de GHOR. Ten 

tweede wil de brandweer voor advies en voorlichting haar samenwerking met andere en nieuwe 

partijen versterken, zoals met woningbouwcorporaties, verzekeraars en verschillende 

overheidsorganen. Bij beide samenwerkingsverbanden spelen het in kaart brengen en het 
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verminderen van risico’s op rampen en crisis een belangrijke rol, kortom het managen van risico’s. 

Om te kunnen onderzoeken hoe de brandweer deze samenwerkingsverbanden kan organiseren is 

het belangrijk om een theoretisch kader te ontwikkelen over netwerksamenwerking. Een theoretisch 

kader met daarin de voor- en nadelen van netwerksamenwerking en netwerkmanagement biedt 

daarmee de mogelijkheid om dit onderwerp te operationaliseren en te onderzoeken. 

3. Hoe kan netwerkmanagement bijdragen aan risicomanagement?  
 

De laatste theoretische deelvraag gaat in op de relatie tussen de variabelen die centraal staan bij de 

eerste twee deelvragen. In het theoretische kader zal voortdurend aandacht worden besteed aan de 

relatie tussen deze variabelen en de daaraan gerelateerde begrippen zoals governance en publiek-

private samenwerking. Ook bij deze vraag zal getracht worden de brandweer zoveel mogelijk als 

casus te gebruiken, daarmee kan de vraag ook daadwerkelijk een belangrijke theoretische basis gaan 

vormen voor de uiteindelijke beantwoording van de probleemstelling.  

1.3.2 Empirische deelvragen 

In het empirische gedeelte van het onderzoek worden de theoretische deelvragen gekoppeld aan 

het praktijk onderzoek, om antwoord te kunnen geven op de empirische deelvragen. De 

theoretische deelvragen zijn de basis voor het operationaliseren en verbinden van de begrippen 

governance, risicomanagement, netwerksamenwerking, netwerkmanagement en 

strategieverandering in relatie tot de brandweerorganisatie. Deze begrippen zijn nu echter 

verbonden met het intern - extern vraagstuk die afgeleid is uit de probleemstelling. Aan de hand van 

de empirische deelvragen zal worden onderzocht of, op basis van het theoretisch kader, de 

randvoorwaarden gesteld kunnen worden of mogelijk al bestaan om risicomanagement te 

ontwikkelen bij de brandweer en wat dit betekent voor haar bedrijfsmodel. Om dit te bereiken zijn 

de volgende deelvragen relevant: 

1. Wat betekent de inzet van risicomanagement voor de interne organisatie van de brandweer?  

Deze vraag geeft inzicht in hoe de brandweer kan sturen op risicomanagement en wat deze 

verandering betekent voor de interne organisatie van de brandweer.  

2. Welke invloed heeft de inzet van risicomanagement op het functioneren van het netwerk van de 

brandweer en haar netwerkpartners in brandveiligheid?  

Bij de beantwoording van de theoretische deelvraag over netwerkmanagement zal worden getracht 

inzicht te geven in wat netwerkmanagement betekent voor het integraal organiseren van 

risicobeheersing. Het empirische equivalent van deze theoretische deelvraag over netwerken zal 

daarom gericht zijn op hoe netwerksamenwerking en netwerkmanagement in de praktijk 

georganiseerd kunnen worden om zo effectief en efficiënt mogelijk invulling te kunnen geven aan 

deze gewenste integrale aanpak van risicobeheersing.  
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3. Welke relatie bestaat er tussen het interne (deelvraag 1) en het externe (deelvraag 2) streven naar 

de implementatie en uitvoering van risicomanagement? 

De derde empirische deelvraag koppelt de beide voorgaande deelvragen. Deze vraag voorziet de 

koppeling tussen de praktijk en het antwoord op de hoofdvraag. Ondanks dat het theoretisch kader 

de basis is voor het operationaliseren van het onderzoek is het goed mogelijk dat tijdens het 

onderzoek andere factoren naar voren komen. Het beantwoorden van deze vraag is daarmee anders 

dan het analyseren en verklaren van de gevonden resultaten in relatie tot het theoretisch kader, dat 

zal gebeuren bij het beantwoorden van de hoofdvraag. Ook kan het antwoord op deze vraag afgezet 

worden tegen het antwoord op de derde en vergelijkbare theoretische deelvraag, ook dit draagt bij 

aan de mogelijkheid om kritische conclusies te trekken op basis van zowel het theoretische als 

empirische gedeelte van dit onderzoek. 

1.4 Relevantie 
Het belang van dit onderzoek bestaat uit een maatschappelijke en een theoretische relevantie. 

Beiden zullen in deze paragraaf uiteen worden gezet.  

1.4.1 Maatschappelijke relevantie 

Volgens beleidsmakers bij de brandweer, is er een wereld te winnen als er (veel) meer tijd wordt 

geïnvesteerd in het geven van advies en voorlichting. In 2009 zijn er 44 dodelijke slachtoffers 

gevallen door brand. Er is vastgesteld dat de meeste dodelijke slachtoffers en gewonden door brand 

komen uit zogenaamde risicogroepen, zoals rokende mensen, mindervaliden en bewoners van 

huizen met rieten daken. Door meer te investeren in advies en voorlichting, specifiek gericht op deze 

doelgroepen en op relatief brandgevoelige infrastructuur, verwacht de brandweer het aantal 

incidenten en slachtoffers te kunnen verminderen (Dick van Klink, 09-02-2010). 

Dit sluit aan bij de strategische verandering waar de brandweer op wil gaan sturen vanuit de 

Strategische reis. De verwachting is dat alle Nederlandse brandweerkorpsen de aankomende jaren 

te maken krijgen met deze ontwikkeling. Dit onderzoek is daarmee zeer actueel en maatschappelijk 

relevant. Er bestaat namelijk nog zeer veel onduidelijkheid binnen de brandweer over wat deze 

veranderingen in de praktijk voor invloed zullen hebben op de rol, inrichting en taken van de 

brandweer. Tevens is de brandweer nog zoekende naar welke partijen zij kunnen, of misschien wel 

moeten, betrekken bij risicobeheersing. Daarnaast is bestaat er onzekerheid over of een 

verschuiving naar de voorkant van de veiligheidsketen wel leidt tot een verbetering van de 

brandveiligheid in Nederland. Door onderzoek te doen naar deze vragen, wordt het mogelijk om 

uitspraken te doen over de visie van de NVBR en de Raad van Regionaal Commandanten; dat 

brandveiligheid beter bereikt kan worden door samenwerking met andere partijen 

brandveiligheidsrisico’s te gaan beheersen.  

Tevens is het doel van dit onderzoek om aanbevelingen te doen over de mogelijke rol en positie de 

brandweer in deze nieuwe situatie, wat dit betekent voor de interne organisatie, welke partijen 

hierbij betrokken kunnen worden en hoe dit netwerk georganiseerd kan worden. Hiermee wordt 

ook ingespeeld op een aantal onduidelijkheden welke op dit moment nog bestaan bij verschillende 

brandweerkorpsen, maar ook bij bestuurders en in de maatschappij.  
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1.4.2 Theoretische relevantie 

Governance (Rhodes, 1996; Stoker, 2002), risicomanagement (Comfort, 2005; Helsloot, 2002) en 

netwerken binnen de publieke sector (Klijn e.a., 2000; Noordegraaf, 2004; Wettenhall, 2003) zijn 

begrippen die al in vele wetenschappelijke boeken en artikelen zijn beschreven. Enerzijds leidt dit 

ertoe dat er voldoende input bestaat voor het schrijven van een theoretisch kader. Anderzijds 

ontbreekt het, door de vele verschillende beschrijvingen en bevindingen, aan een eenduidige inhoud 

van deze begrippen.  

In de theorie wordt het begrip risicomanagement voornamelijk gebruikt om risico’s binnen een 

organisatie te bepalen, te agenderen, te prioriteren en te managen. Daarbij ligt de nadruk in de 

meeste gevallen ook op het managen van de financiële risico’s binnen een organisatie (Froot e.a., 

1993; Froot & Stein, 1998; Hull, 2007). Het toepassen van risicomanagement ten behoeve van de 

beheersing van brandveiligheidsrisico’s is daarmee een relatief nieuw fenomeen. Daar kan aan 

worden toegevoegd dat dit fenomeen zich op dit moment in de praktijk beperkt tot Engeland en 

Nederland, dus door haar relatieve nieuwe en beperkte praktische toepassing zijn er nog maar een 

zeer beperkt aantal internationale publicaties over verschenen.  

Op het gebied van netwerksamenwerking tussen publieke en private organisaties is er sprake van 

een zichtbare trend van publiek-private samenwerking (PPS). PPS is een belangrijk discours 

geworden zowel in de theorie over publiek management als in de praktijk bij het organiseren en 

uitvoeren van publieke taken (Wettenhall, 2004: 77). Deze theorie sluit aan bij het streven van de 

brandweer om in de toekomst zowel publieke als private partijen te betrekken bij het beheersen van 

brandveiligheidsrisico’s. 

Doordat het onderzoek een actueel thema aansnijdt, het begrip risicomanagement in relatie tot 

brandveiligheid nog niet of nauwelijks is onderzocht en daardoor evenmin de onderlinge samenhang 

met de begrippen governance en netwerksamenwerking vormt het een eerste handvat van 

onderzoek op dit gebied. Daarbij lijken theorieën over governance en netwerken van belang maar 

zekerheid bestaat hierover nog niet. Het onderzoek kan daarom gezien worden als een pionier op 

het gebied van risicomanagement in relatie tot brandveiligheid.  

1.5 Focus, kaderstelling & puzzel 
In dit hoofdstuk is een introductie geven van de aanleiding en oorzaken die ten grondslag liggen aan 

de veranderingen bij de brandweer, wat deze veranderingen voor de brandweer betekenen en wat 

dit in de praktijk zou kunnen veranderen aan de rol, positie en taken van de brandweer. Aan de hand 

van deze introductie kan gekomen worden tot de focus en kaderstelling van dit onderzoek. 

Dit onderzoek is gericht op de invloed die een verandering van de aanpak van brandveiligheid zal 

hebben op de interne organisatie van de brandweer, de relatie met haar netwerkpartners en de 

verhouding van de brandweerorganisatie tot de overheid en de veiligheidsregio. Uit deze focus, de 

probleemstelling en de deelvragen van dit onderzoek zijn duidelijk de verschillende 

onderzoeksaspecten, de puzzelstukjes, af te leiden. Risicomanagement en -beheersing, governance, 

organisatieverandering en netwerksamenwerking vormen deze puzzelstukjes. Aan de hand van een 

theoretische uiteenzetting van deze begrippen zullen, door middel van het empirisch onderzoek, de 

mogelijkheden van de brandweer om een integrale benadering van risicomanagement te 
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organiseren worden geanalyseerd. Dat deze puzzelstukjes gezamenlijk, zowel vanuit de theorie als 

de praktijk, een interessante en complexe puzzel vormen blijkt uit de mogelijke noodzaak voor de 

brandweer om zowel de interne organisatie mee te krijgen bij de invulling en uitvoering van 

risicomanagement als de externe omgeving, de bestuurders op nationaal, regionaal en lokaal niveau. 

Wanneer de brandweer aan deze voorwaarden heeft voldaan zal zij mogelijk pas in staat zijn om, in 

samenwerking met netwerkpartners, de verschuiving naar de voorkant van de veiligheidsketen te 

bewerkstelligen. 

De concrete probleemdefinitie voor dit onderzoek is daarmee tweeledig. Enerzijds is dit onderzoek 

gericht op de interne verandering binnen de brandweer, anderzijds is er gekeken naar wat voor 

invloed dit heeft op de relatie tussen de brandweer en haar netwerkpartners op het gebied van 

risicomanagement en -beheersing (extern). De visie van de brandweer en de NVBR staat hierbij 

centraal en niet die van de netwerkpartners. Hier is voor gekozen omdat de Strategische reis pas net 

is begonnen en er nog niet of nauwelijks partners bij zijn betrokken, de brandweer zal allereerst zelf 

organisatorisch en bestuurlijk aan de voorwaarden voor een integrale benadering van 

risicobeheersing moeten voldoen. Ook gaat dit onderzoek niet in op de weerslag die 

strategieveranderingen hebben op de gehele organisatie, de culturele aspecten van veranderen en 

mogelijke weerstanden tegen veranderen. Gezien de noodzaak tot veranderen, zijn daarom de 

voorwaarden voor de interne implementatie van de Strategische reis niet als hoofddoel gesteld. 

1.6 Leeswijzer 
In de inleiding zijn al verschillende partijen en begrippen de revue gepasseerd. Wat de posities van 

deze partijen, zoals de NVBR, zijn binnen het brandveiligheidveld en welke relatie zij hebben met de 

brandweer in het kader van dit onderzoek zal in het volgende hoofdstuk worden behandeld. 

Begrippen als proactie en preventie, risicobeheersing en -management en de brandveiligheidketen 

zullen in het theoretisch kader toegelicht worden. In deze paragraaf zal dan ook een korte preview 

worden gegeven op de verschillende hoofdstukken van deze scriptie, ook zal uiteen worden gezet 

waarom deze hoofdstukken relevant zijn en niet mogen ontbreken in het geheel. 

 

Hoofdstuk 2: 

In dit hoofdstuk wordt de brandweerorganisatie gedefinieerd zoals deze in dit onderzoek zal worden 

toegepast. Daarnaast zullen de verschillende partijen uit het veiligheidsveld worden beschreven 

waarbij in het bijzonder de relatie met de brandweer centraal staat. Het is van belang om met deze 

context beschrijving aan te vangen omdat zal blijken dat het veiligheidsveld zeer complex in elkaar 

steekt. Kortom, om de rest van het onderzoek in het juiste perspectief te kunnen plaatsen is het 

belangrijk om de context te kennen. 

 

Hoofdstuk 3: 

Dit hoofdstuk is het theoretisch kader van dit onderzoek. Het vormt de theoretische basis voor het 

empirische gedeelte van het onderzoek. In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste begrippen uit de 

inleiding worden gedefinieerd. Dit zijn risicomanagement en -beheersing, proactie en preventie. 

Daarnaast zullen de belangrijkste concepten die zijn voortgekomen uit de inleiding en het context 
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hoofdstuk theoretisch worden uitgewerkt. Er zal ondermeer worden ingegaan op concepten over 

risicomanagement, governance, organisatieverandering, netwerksamenwerking en -management. Al 

deze concepten lijken ook in de praktijk een belangrijke rol te spelen bij de verandering van de 

brandweerorganisatie zoals deze in de inleiding is beschreven, dit maakt een theoretische verdieping 

noodzakelijk voordat deze concepten als empirisch onderzoekssubject kunnen worden ingezet. 

 

Hoofdstuk 4: 

In dit hoofdstuk wordt de methodologie van het onderzoek beschreven. Er zal worden stilgestaan bij 

de rol van de onderzoeker en wat voor invloed dit heeft op het onderzoek, de wijze waarop getracht 

is de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek in stand te houden en welke methoden voor 

onderzoek er gebruikt zijn. Een laatste en belangrijk onderdeel van dit hoofdstuk is de 

operationalisering van het onderzoek, daarbij worden de behandelde theoretische concepten uit 

hoofdstuk 3 verwerkt in onderzoekstopics. Deze topics vormen het uitgangspunt voor de interviews 

en de documentanalyse van dit onderzoek. 

 

Hoofdstuk 5: 

Hierin wordt een analyse gemaakt van de verzamelde data. Nadat de interviews zijn afgerond en de 

verschillende documenten zijn behandeld, is een analyse worden gemaakt van deze data. Aan de 

hand van de belangrijkste concepten die uit beide type bronnen naar voren zijn gekomen wordt 

antwoord gegeven op de empirische deelvragen.  

 

Hoofdstuk 6: 

Er is ondertussen antwoord gegeven op zowel de theoretische als de empirische deelvragen. In dit 

hoofdstuk zullen dan ook conclusies worden getrokken aan de hand van deze antwoorden. Strookt 

de theorie met de praktijk? Waarom wel of waarom niet? Dit hoofdstuk zal worden afgesloten met 

de beantwoording van de hoofdvraag. 

 

Hoofdstuk 7 & 8: 

In hoofdstuk zeven zijn er concrete aanbevelingen aan de brandweer en voor verder onderzoek 

beschreven. In de discussie, hoofdstuk acht, is een kritische reflectie op het verloop van dit 

onderzoek uiteengezet. 
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2. De brandweer en de context van het veiligheidsveld 
In dit hoofdstuk zal het begrip brandweer, zoals het in dit onderzoek zal worden toegepast, worden 

beschreven. Daarnaast worden de voor dit onderzoek relevante organisaties, instituties en 

overheden behandeld. Dit zijn de NVBR, het Veiligheidsberaad, het Rijk, de veiligheidsregio’s en 

gemeenten. Daarbij zal ook worden ingegaan op de formele en wettelijke verhouding tussen deze 

partijen en de brandweer. Het definiëren van deze partijen draagt bij aan het begrip van het politiek-

maatschappelijke en politiek-bestuurlijk zeer complexe veiligheidsveld waarbinnen de brandweer 

haar Strategische reis probeert te ondernemen. Het verscherpt tevens de kaders van het veld 

waarop het onderzoek zich afspeelt. 

2.1 De brandweer 
Met de brandweer worden binnen dit onderzoek de verantwoordelijke afdelingen bedoeld voor het 

beleid en de uitvoering van proactie en preventie. Omdat de Strategische reis gericht is op alle 

brandweerkorpsen in Nederland, wordt er geen onderscheid gemaakt tussen verschillende 

brandweerkorpsen. Ter illustratie staat hieronder het organogram van het brandweerkorps 

Amsterdam-Amstelland weergegeven, met daarop omcirkeld de afdeling die verantwoordelijk is 

voor het beleid en de uitvoering van preventie en proactie. Binnen deze afdeling vindt ook de 

invulling en uitvoering van risicomanagement plaats.  

 

(Figuur 1: Organogram Amsterdam-Amstelland, februari 2009, http://www.brandweer.nl/amsterdam-amstelland/) 

De brandweer omschrijft haar eigen functioneren als: ‘De brandweer is het meest bekend om het 

blussen van branden. We doen echter veel meer. We hebben bijvoorbeeld een coördinerende rol bij 

rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ook geven we advies en voorlichting over het voorkomen van 

brandonveilige situaties. Samen met andere hulporganisaties waken we over uw veiligheid. De taken 

http://www.brandweer.nl/amsterdam-amstelland/
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van de brandweer verdelen we in vijf schakels: Proactie, Preventie, Preparatie, Repressie, Nazorg. 

Samen vormen deze groepen de zogenoemde Veiligheidsketen' (www.brandweer.nl, 29-04-2010). 

Uit deze quote komt het belang risicomanagement naar voren. Zo richt de brandweer zich naast het 

blussen van branden voor een belangrijk deel op het voorkomen en beheersen van branden en 

crises. Daarnaast wordt benadrukt dat het daarbij belangrijk is om samen te werken met andere 

partijen. Taken die gerelateerd zijn aan risicomanagement vinden voornamelijk plaats in de proactie 

en preventie fase van de veiligheidsketen. Deze twee fases zullen daarom ook nader worden 

toegelicht. Er is voor deze twee fases gekozen omdat in de volgende fase, preparatie, de focus 

voornamelijk ligt op opleiden en oefenen en operationele voorbereiding. Deze taken richten zich 

voornamelijk op het voorbereiden van de repressie taak van de brandweer en veel minder op het 

beheersen en managen van risico’s. Hier ligt dan de grens tussen voorkomen en genezen. 

2.1.1 Proactie in relatie tot risicomanagement 

Binnen het werkveld van risicobeheersing richt de ketentaak proactie (zie figuur 2) zich voornamelijk 

op vroegtijdige aandacht voor veiligheid. Het gaat om het voorkomen van risicovolle situaties. Vanuit 

proactie wordt de ruimte opgevuld die bestaat naast de wet- en regelgeving met betrekking tot 

risicobeheersing. Meer concreet wordt getracht invloed uit te oefenen op de bestuurlijke 

agendavorming en de bewustwording van het belang van brandveiligheid bij de overheid op lokaal, 

regionaal en nationaal niveau. Ook gaat het hierbij over het zo veilig mogelijk inrichten en gebruiken 

van de openbare ruimte, advisering bij de ontwikkeling van gebouwen en infrastructuur en de 

bescherming van dergelijke objecten. Om dit te bewerkstelligen dient er bij de brandweer meer 

gedacht te gaan worden in scenario’s en scenarioanalyses, dient er geïnvesteerd te worden in het 

overeenkomen van een maatschappelijk aanvaardbaar veiligheidsniveau en wordt de 

multidisciplinaire samenwerking bij de benadering van veiligheid steeds belangrijker. Dit zal ook 

blijken uit de verschillende modellen voor risicomanagement, die in paragraaf 3.2.1 aan de orde 

zullen komen (NVBR, 2006: 12-13). 

 
(Figuur 2: takenketen brandweer. Afgeleid uit ‘Visie op Risicobeheersing,  

een agenda voor de toekomst 2006-2010’ van de NVBR, juni 2006) 

http://www.brandweer.nl/
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Het bovenstaande model geeft de takenketen van de brandweer weer. Al eerder is genoemd dat de 

brandweer naar een meer proactie en preventie aanpak wil om de beheersing van risico’s te kunnen 

verbeteren. Het model benadrukt echter ook de onderlinge relatie tussen de verschillende 

ketentaken van de brandweer. Daarbij dient opgemerkt te worden dat proactie een rol speelt 

binnen de gehele keten en niet stopt daar waar preventie begint. Aan de ene kant is er vanuit de 

proactie sprake van het vertalen van signalen uit de samenleving en van netwerkpartners naar de 

interne organisatie. Aan de andere kant worden ervaringen en leermomenten uit de interne 

organisatie (bijvoorbeeld: na analyse van repressie en nazorg) doorgegeven aan de maatschappij en 

de netwerkpartners. Vanuit proactie wordt dus door de gehele keten geadviseerd over 

risicobeheersing (NVBR, 2006: 12-13).  

2.1.2 Preventie in relatie tot risicomanagement 

In verband met risicobeheersing draagt preventie zorg voor het voorkomen van de directe oorzaken 

van brandonveiligheid. Daarbij hoort ook het zoveel mogelijk beperken en beheersen van de 

gevolgen wanneer brandonveiligheid zich voor doet. Meer concreet richt preventie zich op: 

• Het ontwikkelen van brandveiligheidsconcepten (o.a. bouwen, infrastructuur, transport) om een 

gewenst veiligheidsniveau te realiseren 

• Het adviseren in het kader van vergunningverlening (bijvoorbeeld bij bouwvergunningen) 

• Het afgeven van vergunningen in het kader van grote evenementen (zoals festivals en beurzen) 

• Het creëren van veiligheidsbewustzijn door het geven van voorlichting op gemeentelijk en 

regionaal niveau. Met als doel om het gedrag van de burger te beïnvloeden (bijvoorbeeld op 

basisscholen) 

• Het geven van brandveiligheidadviezen aan burgers en bedrijven (o.a. over het ophangen van 

rookmelders en het vrij houden van nooduitgangen) 

• Het verstrekken van relevante informatie voor de operationele voorbereiding en repressieve 

uitruk. 

 

Preventie speelt zich daarmee af in een politiek - bestuurlijke context waarbij samenwerking met de 

netwerkpartners van groot belang is, om de hiervoor beschreven taken te kunnen vervullen. Daarbij 

wordt ondermeer samengewerkt met gemeenten, ontwikkelaars, beheerders en gebruikers van 

gebouwen en infrastructuur. Dit vereist een, zoals al eerder is genoemd, verandering binnen de 

brandweerorganisatie en van haar functioneren. Deze verandering impliceert een verschuiving van 

het toepassen van regels naar het beoordelen van risico’s. Daarbij worden ondermeer abstracte 

veiligheidsdoelen omgezet in concrete eisen aan gebouwen en het gebruik daarvan. Cruciaal hierbij 

is het organiseren van samenwerking en informatiedeling en -overdracht tussen de verschillende 

betrokken partijen (NVBR, 2006: 12-13).  
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2.2 De Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding 

(NVBR) 
De NVBR is een netwerkorganisatie die de gehele brandweerbranche vertegenwoordigd. Haar taken 

bestaan ondermeer uit het behartigen van de belangen van de brandweer bij bestuurlijke 

besluitvorming en regelgeving over brandweerzorg. Verder bundelt zij kennis en stelt zij normen en 

waarden met betrekking tot brandveiligheid. Als laatste levert zij ook ondersteunende diensten en 

producten aan brandweerkorpsen (NVBR, 22-02-2010). Om dit te bewerkstelligen worden 

brandweermannen en -vrouwen uit het veld tijdelijk met elkaar verbonden in netwerken of 

projectgroepen. Deze groepen worden samengesteld op basis van specifieke individuele expertises.  

De netwerken of projectgroepen vallen weer onder: ‘Vijf programma’s. Waarvan drie inhoudelijk en 

twee ondersteunende programma’s. Dus we hebben naast risicobeheersing ook nog brandweerzorg 

en crisisbeheersing en rampenbestrijding… En als ondersteunende programma’s 

informatiemanagement en management en bedrijfsvoering’ (Eugѐne van Mierlo, 

Programmacoördinator risicobeheersing NVBR). Deze programma’s worden ondersteund door de 

netwerken en de daaraan onderliggende projectgroepen. 

2.3 Het bestuurlijk kader 
Brandveiligheid moet in de praktijk concurreren met andere maatschappelijke belangen als milieu, 

economie en welzijn. Voor een goede afweging tussen deze belangen, zijn politiek-bestuurlijk 

geformuleerde doelen voor brandveiligheid noodzakelijk. Deze dienen antwoord te geven op vragen 

als: ‘Wat mag brandveiligheid kosten?’ en ‘welk niveau van brandveiligheid streven we na in termen 

van slachtoffers, schade, etc.?’ In het actieprogramma Brandveiligheid onderkennen de ministeries 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordering en 

Milieubeheer (VROM) dat het stellen van dergelijke doelen wenselijk is (Buitendijk, 2008: 5).  

Ondanks dat er dus nog geen bestuurlijk kader bestaat met betrekking tot risicomanagement, is de 

politiek - bestuurlijke context van de brandweer van belang om inzicht te kunnen geven in hoe haar 

organisatie zich verhoudt tot de bestuurslagen en instituties zoals de gemeente, het rijk maar ook 

het Veiligheidsberaad en de veiligheidsregio.  

Het doel van dit onderzoek is om inzichtelijk te maken welk politiek - bestuurlijk orgaan 

verantwoordelijk is voor de verschillende onderdelen van de strategieverandering: ‘van repressie 

naar preventie en proactie’. Binnen deze context zullen ook de mogelijkheden en beperkingen 

inzichtelijk gemaakt worden die de brandweer hiervan zal ondervinden om deze 

strategieverandering te kunnen bewerkstelligen.  

Dat dit lastige vraagstukken op kan leveren blijkt al uit het voorbeeld dat de landelijke overheid over 

het algemeen geneigd is om aan te sturen op uniformiteit tussen de brandweerkorpsen terwijl de 

lokale overheden aansturen op lokaal maatwerk. Zij hebben daar ook allebei conform de 

Brandweerwet uit 1985 recht toe. Een spanningsveld tussen uniformiteit en standaardisatie 

enerzijds en lokaal maatwerk anderzijds is daarmee ontstaan (Rozendal e.a., 2005: 31). Dit 

bestuurlijke spanningsveld wordt nog complexer wanneer ook het Veiligheidsberaad en de 

veiligheidsregio worden meegenomen. Naast de formele positie van het Rijk en de gemeenten ten 

opzichte van de brandweer zal ook de relatie tussen deze twee partijen en de brandweerorganisatie 



 
 

24 

 

uiteen worden gezet. De brandweer zal in de praktijk geconfronteerd worden met dit spanningsveld 

wanneer zij haar Strategische reis zal gaan uitvoeren. De kans bestaat dat hierdoor een politiek - 

bestuurlijk duw en trek spel ontstaat. Het is daarom belangrijk om de bestuurlijke context duidelijk 

in kaart te brengen, om zo de praktijk ook beter te kunnen begrijpen. 

2.3.1 Het Rijk 

De minister van Binnenlandse Zaken (BZK) is onder andere verantwoordelijk voor het beleid met 

betrekking tot de openbare orde en veiligheid in Nederland. Daaronder valt ook de organisatie van 

de brandweer, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het ministerie van BZK draagt daarmee zorg 

voor de inrichting en het in stand houden van een samenhangend stelsel van 

hulpverleningsdiensten. Daarin zijn naast de brandweer ondermeer de GHOR en de politie 

vertegenwoordigd. Het ministerie houdt zich op dit moment voornamelijk bezig met het vergroten 

van de kwaliteit van de organisatie en de hulpverlening van de brandweer. Zij heeft daarvoor 

verschillende prioriteiten gesteld zoals het moderniseren van de brandweerorganisatie om daarmee 

haar slagkracht te vergroten, het vergroten van de bewustwording van brandveiligheid onder 

‘minder zelfredzamen’ en het verbeteren van de beschikbaarheid van het personeel. Aan de hand 

van de Wet veiligheidsregio’s streeft het ministerie van BZK ook naar het realiseren van een 

professioneel georganiseerde multidisciplinaire veiligheidsregio. De toelichting hierop zal gebeuren 

in paragraaf 2.3.3 over de veiligheidsregio’s.  

De minister van BZK stelt de kaders en randvoorwaarden voor de organisatie en de kwaliteit van de 

brandweerorganisatie met behulp van wet- en regelgeving. Daarbinnen zijn de lokale bestuurders 

verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de diensten en taken die aan de 

brandweerorganisatie zijn toegewezen. Ook toetst de minister de kwaliteit van het functioneren van 

brandweer en neemt zij een gedeelte van de kosten voor haar rekening (www.minbzk.nl, 29-04-

2010). 

2.3.2 De veiligheidsregio’s 

De veiligheidsregio’s zijn multidisciplinaire samenwerkingsverbanden tussen de brandweer, GHOR, 

ambulancediensten, gemeenten en op indirecte wijze ook de politie. Deze regio’s zijn gelijk aan de 

vijfentwintig politieregio’s in Nederland (www.minbzk.nl, 22-01-2010). Zij zijn georganiseerd als 

verlengd lokaal bestuur. Dit betekent dat taken, zoals brandveiligheid, die van origine van bestuurlijk 

lokale aard zijn in onderlinge samenwerking tussen lokale overheden georganiseerd worden. Op 

deze wijze ontwikkelen de regio’s zich als decentrale en democratisch gelegitimeerde 

samenwerkingsverbanden (Commissie Toekomst Lokaal Bestuur, 2006: 41).  

Op 9 februari 2010 is de Wet veiligheidsregio’s door de Eerste Kamer goedgekeurd. In deze wet 

wordt de organisatie van de brandweerzorg, de rampenbestrijding en crisisbeheersing op regionaal 

niveau beschreven en worden kwaliteiteisen aan brandweerzorg gesteld.  

Het ministerie van BZK erkent dat veiligheid bij uitstek een lokale aangelegenheid is, maar is van 

mening dat sommige gemeenten te klein zijn om zich voldoende voor te bereiden op rampen en 

crises van bepaalde omvang. Schaalvergroting door regionalisering biedt belangrijke voordelen bij de 

voorbereiding op dergelijke incidenten.  

http://www.minbzk.nl/
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Het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio bestaat uit de burgemeesters van de gemeenten die 

vertegenwoordigd zijn binnen een bepaalde regio. De voorzitter van het bestuur van een 

veiligheidsregio is de burgemeester, die is aangewezen als korpsbeheerder. De hoofdofficier van 

justitie en de voorzitter van het waterschap worden ook uitgenodigd voor vergaderingen van het 

bestuur maar maken daar officieel geen deel van uit. Burgemeesters vertegenwoordigen, binnen het 

bestuur, de eigen gemeente en leggen daarover verantwoording af aan de eigen gemeenteraad. De 

gemeenteraad is dan ook in staat om kaders en randvoorwaarden te stellen aan het optreden van de 

burgemeester in het bestuur van een veiligheidsregio (www.minbzk.nl, 29-04-2010). 

De brandweer sluit zich aan bij de stelling dat, door schaalvergroting, gemeenten zich beter kunnen 

voorbereiden op nieuwe soorten dreigingen, zoals terrorisme, pandemieën of nucleaire rampen. De 

brandweer ziet voor zichzelf een coördinerende rol weggelegd binnen de veiligheidsregio’s. Deze rol 

is echter nog niet verder uitgewerkt. Wat deze rol precies inhoudt is dan ook onderdeel van dit 

onderzoek.  

 

Door de brandweer Amsterdam-Amstelland wordt de noodzaak tot regionalisering als volgt 

omschreven: ‘Eén regionaal korps waarborgt een daadkrachtiger en nog professionelere brandweer, 

een brandweer die is voorbereid op de vraagstukken van deze tijd. Denk daarbij aan 

terrorismebestrijding, complexe bouwprojecten en een goede dienstverlening aan de burger. Op 10 

maart 2006 hebben de burgemeesters van de zes gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland 

daarom unaniem besloten tot het samenvoegen van de gemeentelijke korpsen in de regio tot één 

gezamenlijk regionaal brandweerkorps (Auteur onbekend, 2008: 4).  

 

De regionalisering van de brandweer binnen de veiligheidsregio’s is echter (nog) niet verplicht. De 

wet- en regelgeving met betrekking tot bestuurlijke samenwerking in Nederland is zeer complex en 

maakt het mogelijk voor gemeenten om brandweerkorpsen lokaal te blijven organiseren. Dit in 

tegenstelling tot de wens en visie van het ministerie van BZK. De wet- en regelgeving maakt dit 

mogelijk omdat:  

‘De oorspronkelijke wetsvoorstellen gingen wel uit van verplichte regionalisering van de 

brandweerorganisaties maar … uiteindelijk is er voor een wat andere constructie gekozen. Met als 

achterdeur, zou ik haast zeggen, dat je niet hoeft te regionaliseren maar dan moet je wel aan 

bepaalde kwaliteitsnormen voldoen. Voldoe je als korps niet aan bepaalde kwaliteitsnormen dan kan 

de minister alsnog gaan aanwijzen dat je moet regionaliseren. Dit is ten eerste een traject van jaren 

en ten tweede is het een traject dat niemand wil, niemand wil een aanwijzing van de minister hebben 

dus korpsen zullen ook zoveel mogelijk proberen te voldoen aan die kwaliteitsnormen en dat is 

eigenlijk ook waar het om gaat, als de kwaliteit goed is maakt de organisatie niet veel uit’ (Marcel 

van Galen, Hoofd afdeling risicobeheersing regiokorps Flevoland). De verwachting is dat wet- en 

regelgeving in de toekomst regionalisering kan afdwingen (Johan Pannekoek, Consultant Deloitte). 

 

Ook de wettelijke grondslag waaruit blijkt dat regionalisering van de brandweer niet verplicht is, kan 

als zeer ingewikkeld worden beschouwd. Op basis van uitspraken van Marco van Reep wordt 

getracht deze grondslag begrijpelijk uiteen te zetten. Als senior beleidsmedewerker wetgeving en 

http://www.minbzk.nl/
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financiering van het Veiligheidsberaad en secretaris van de bestuurscommissie Brandweer is hij de 

aangewezen persoon om deze situatie te verklaren. Om te beginnen is het belangrijk om te weten 

dat het voor gemeenten in Nederland is toegestaan met elkaar samen te werken en gezamenlijk 

taken uit te voeren. Dit gebeurt dan op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR). In 

deze wet staat dat gemeenten op vrijwillige basis afspraken kunnen maken over het gezamenlijk 

organiseren van bepaalde taken. De wet stelt de voorwaarden waaronder gemeenten met elkaar 

mogen en moeten samenwerken, om zo de beginselen van behoorlijk bestuur te kunnen 

waarborgen. Omdat in de Brandweerwet van 1985 is bepaald dat het college van Burgemeester en 

Wethouders verantwoordelijk is voor de inrichting van de basisbrandweerzorg, kunnen gemeenten 

er ook voor kiezen om deze taak gezamenlijk te organiseren. Dit gebeurt dan op basis van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen en een dergelijke samenwerking is daarmee dan ook vrijwillig.  

Dit is in tegenstelling met de Wet veiligheidsregio’s. Deze wet bepaalt dat gemeenten die binnen een 

bepaalde regio vallen met elkaar moeten samenwerken op het gebied van rampenbestrijding en 

crisisbeheersing.  

Hieruit kan geconcludeerd worden dat binnen bepaalde regio’s gemeenten verplicht zijn om 

gezamenlijk de rampenbestrijding en crisisbeheersing te organiseren, op basis van de Wet 

veiligheidsregio’s. Onder rampenbestrijding en crisisbeheersing vallen ook bepaalde taken van de 

brandweer, daarom wordt ook de brandweerorganisatie hierbij betrokken. Maar of 

brandweerkorpsen ook daadwerkelijk geregionaliseerd worden is een vrijwillige keuze van 

gemeenten op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. ‘Daarom is er een 

stimuleringsbijdrage geweest voor het regionaliseren van de brandweer. Daar hebben 19 regio’s een 

convenant over afgesloten met de minister dat zij over een x periode hun brandweer te 

regionaliseren en als ze die datum halen krijgen ze een bonus…’ (Marco van de Reep, Senior 

beleidsmedewerker Veiligheidsberaad) 

2.3.3 Het Veiligheidsberaad  

Binnen het Veiligheidsberaad zijn de voorzitters van de 25 Nederlandse veiligheidsregio’s 

vertegenwoordigd. Dit zijn burgemeesters die binnen het dagelijks bestuur van een veiligheidsregio 

optreden als voorzitter. Zij bepalen gezamenlijk de koers van de ontwikkeling van de 

veiligheidsregio’s. De voorzitters van de veiligheidsregio’s hebben als gezamenlijk doel om in 

samenwerking met de netwerkpartners, te komen tot een krachtige en slagvaardige organisatie voor 

rampenbestrijding en crisisbeheersing.  

Het Veiligheidsberaad kan ten aanzien van de veiligheidsregio’s gezien worden als een sturend en 

richtinggevend bestuur. Ten aanzien van het Rijk is zij het aanspreekpunt als het gaat om het maken 

van afspraken, over risicobeheersing en crisis- en rampenbestrijding, met verschillende partijen uit 

het veiligheidsveld.  

Vanwege de grote veranderingen binnen de brandweerorganisatie, waaronder de verschuiving 

binnen de veiligheidsketen van de achterkant naar de voorkant, heeft het Veiligheidsberaad onlangs 

een aparte bestuurscommissie voor de brandweer ingesteld. Het Veiligheidsberaad wil goed kunnen 

blijven sturen op ontwikkelingen met betrekking tot de positie van de brandweer, haar aansturing 
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en haar feitelijk handelen. Het doel van deze commissie is het ontwikkelen van een langetermijnvisie 

op de brandweer en het adviseren van het Veiligheidsberaad over de brandweer. 

De commissie bestaat uit elf lokale bestuurders en drie interne adviseurs. De voorzitter van de 

commissie is op dit moment de heer Lonink, hij is de voorzitter van de veiligheidsregio Zeeland en 

burgemeester van Terneuzen (www.Veiligheidsberaad.nl, 10-05-2010). 

2.3.4 De gemeenten 

Uit de voorgaande uitgebreide beschrijving van de wet- en regelgeving betreffende de 

veiligheidsregio’s is gebleken dat de gemeente verantwoordelijk is voor de basisbrandweerzorg. Dit 

sluit aan bij de beschrijving, in de Brandweerwet van 1985, dat de primaire verantwoordelijkheid 

voor de organisatie van de brandweer en brandweerzorg bij de gemeenteraad en het college van 

burgemeester en wethouders ligt. De wet beschrijft dat er een gemeentelijke brandweer dient te 

bestaan maar dat deze gezamenlijk met andere gemeenten georganiseerd mag worden. De 

gemeenteraad stelt daarbij de kaders voor de organisatie en de prestaties van de brandweer. Het 

college is belast met de verantwoordelijkheid voor haar daadwerkelijk functioneren. Het college 

benoemt en ontslaat ook het personeel van de brandweer. Niet in deze Brandweerwet maar wel in 

de Gemeentewet staat beschreven dat de burgemeester opperbevelhebber is van de brandweer. Dit 

betekent dat hij of zij de hoogste autoriteit is bij brand of andere situaties waarbij de brandweer 

ingezet dient te worden. In 2007 is de Brandweerwet uit 1985 geïntegreerd in het toenmalige 

wetsvoorstel veiligheidsregio’s (Helsloot e.a., 2007: 99-102). De raad en het college zijn, ook daarna, 

nog steeds verantwoordelijk voor de brandweerzorg. Deze wordt in artikel 3 van de Wet 

omschreven als:  

‘a. Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het 

voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt; 

b. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand’ 

(Wetsvoorstel veiligheidsregio’s, 2007: 2). 

 

In deze wet wordt ook de, hiervoor beschreven, regionalisering van de brandweer binnen de 

veiligheidsregio’s behandeld. Zij zijn ondermeer belast met de taak: ‘het instellen en in stand houden 

van de brandweer’. Daarmee verschuiven de belangrijkste taken van de raad en het college met 

betrekking tot de organisatie van de brandweer naar het veiligheidsbestuur. Bij rampen en crises 

blijft de burgermeester van de gemeente waar een ramp is ontstaan of die de meeste impact heeft, 

dezelfde bevoegdheden houden zoals beschreven in de Brandweerwet van 1985. De bestuurlijke 

context van de brandweerorganisatie en -zorg ligt dus tegenwoordig beschreven in de Wet 

veiligheidsregio (Idem: 2-3). De Eerste Kamer is bezorgd over het gebrek aan democratische 

legitimatie en controle bij de veiligheidsregio’s. De wet creëert, volgens de Kamer, een soort ‘super - 

burgermeester’ als voorzitter van het veiligheidsbestuur en maakt het middenbestuur alleen maar 

drukker. De Eerste Kamer vreest dat de Wet veiligheidsregio zal leiden tot een vierde bestuurslaag in 

plaats van een vorm van verlengd bestuur, zoals de Wet van origine voor ogen heeft 

(Interprovinciaal Overleg, 08-02-2010). 

http://www.veiligheidsberaad.nl/
http://www.ipo.nl/
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Afsluitend kan gesteld worden dat er sprake is van een bestuurlijk zeer complex veiligheidsveld. 

Daarbinnen wil de brandweer haar Strategische reis gaan uitvoeren. De te verwachte bezuinigingen 

en de bestuurlijk - ambtelijke verhoudingen zullen hier zeker van invloed op zijn. Het is daarom 

belangrijk om de bestuurlijke context van de brandweer te begrijpen. Alleen dan kan het onderzoek 

bijdragen aan het verkrijgen van reële inzichten in de ontwikkelingen en veranderingen bij de 

brandweer. 

2.4 Samenvatting en afsluiting 
In dit hoofdstuk is een definitie gegeven van de brandweer zoals deze gehanteerd wordt in dit 

onderzoek. Daarnaast is ingegaan op de formele relatie tussen de brandweer en verschillende 

instanties en overheden. Uit deze beschrijvingen is gebleken dat de brandweer functioneert binnen 

een zeer complexe politiek - bestuurlijke context. Ter ondersteuning en verduidelijking is deze 

context in figuur 3 grafisch weergegeven. 

 

(Figuur 3: De politiek - bestuurlijke context van de brandweer) 

In dit figuur is de brandweer, op basis van de Wet veiligheidsregio’s, binnen de veiligheidsregio 

geplaatst. Omdat verschillende korpsen in Nederland nog lokaal zijn georganiseerd, zoals binnen de 

veiligheidsregio Noord-Holland Noord, vindt er ook overlap met de gemeenten plaats. Tevens zijn de 

burgmeesters van gemeenten uit een regio vertegenwoordigd in het bestuur van een 

veiligheidsregio. De burgemeester die optreedt als voorzitter van het dagelijks bestuur van een 

veiligheidsregio, vertegenwoordigd zijn of haar regio in het Veiligheidsberaad. Daarom overlappen 

zowel de gemeenten als de veiligheidsregio’s ook met het Veiligheidsberaad. Binnen het 

Veiligheidsberaad bepalen de directeuren van de veiligheidsregio’s gezamenlijk de landelijke koers 

die wordt gevaren door de regio’s en hoe de regio’s zich ontwikkelen. Uiteindelijk is het 
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Veiligheidsberaad voor het Rijk een eerste aanspreekpunt als het gaat om grote 

veiligheidsvraagstukken. Ondanks dat het ministerie van BZK verantwoordelijkheden heeft op het 

gebied van openbare orde en veiligheid en de autoriteit heeft om kaders en kwaliteitseisen te stellen 

aan het functioneren van de brandweer is er gekozen om deze partijen niet direct met elkaar te 

laten overlappen. De veiligheidsregio is namelijk formeel gezien georganiseerd als verlengd lokaal 

bestuur, ofwel onder de verantwoordelijkheid van lokale bestuurders. 

Samengevat kan gesteld worden dat de brandweer te maken heeft met een complexe bestuurlijke 

context. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is de bestuurlijke verantwoordelijkheidsverdeling 

tussen gemeenten, veiligheidsregio’s en het Rijk. Het Rijk streeft naar landelijke uniformiteit op basis 

van vastgestelde randvoorwaarden en kwaliteitseisen, vanuit dit oogpunt zijn ook de 

veiligheidsregio’s ingevoerd. Gemeenten lijken daarentegen te streven naar lokale standaardisatie, 

zij zijn daar wettelijk ook toe bevoegd. De verantwoordelijkheid voor de basisbrandweerzorg ligt 

namelijk op basis van de Brandweerwet uit 1985 bij het college van burgemeester en wethouders. 

Het rijk is er dan ook niet in geslaagd om brandweerkorpsen verplicht te laten regionaliseren binnen 

de veiligheidsregio’s, gemeenten mogen daar nog steeds zelfstandig over beslissen. Wanneer 

gemeenten besluiten om lokale brandweerkorpsen te regionaliseren binnen een veiligheidsregio, 

komt de verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld brandveiligheid ook bij een veiligheidsregio te 

liggen. De mogelijkheden voor de brandweer om integraal risicobeheersing te organiseren zijn 

daarmee afhankelijk van de houding van de lokale bestuurders, of het korps lokaal of regionaal is 

georganiseerd is en de toekomstige bestuurlijke ontwikkelingen in de verhouding tussen Rijk, 

veiligheidsregio en gemeente. Het is daarom voor het verdere verloop van dit onderzoek van belang 

om de bestuurlijke context van de brandweer te begrijpen en de invloed die dit heeft op de 

mogelijkheden voor de brandweer om een integrale benadering van risico’s te organiseren. 

In het volgende hoofdstuk zullen de theoretische concepten worden behandeld die zijn afgeleid uit 

de theoretische deelvragen van dit onderzoek. Gezamenlijk bepalen de formele context van de 

brandweer en dit theoretisch kader de basis voor het empirisch onderzoek. 
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3. Integraal risicomanagement: wat is dat? 
In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste concepten en begrippen, die in de inleiding en het vorige 

hoofdstuk zijn geïntroduceerd, vanuit de theorie worden gedefinieerd, verklaard en aan elkaar 

gerelateerd. Dit gebeurd aan de hand van de vastgestelde theoretische deelvragen. Dit zijn: 

 

1. Hoe kunnen brandveiligheidsrisico’s worden gemanaged? 

2. Op welke wijze kan netwerksamenwerking bijdragen aan het beheersen van risico’s? 

3. Hoe kan netwerkmanagement bijdragen aan risicomanagement?  
 

Bij de onderbouwing van deze deelvragen in de inleiding zijn al verschillende begrippen genoemd, 

deze zullen in dit theoretisch kader nader worden toegelicht. Dit zijn risicomanagement, governance, 

netwerksamenwerking, netwerkmanagement en organisatieverandering. Deze begrippen zullen in 

chronologische volgorde worden besproken. Ter afsluiting van elke paragraaf zal geconcludeerd 

worden wat de daarin behandelde theorie heeft bijgedragen aan de beantwoording van één van de 

deelvragen, hierin zullen ook de belangrijkste begrippen en factoren voor het empirische gedeelte 

van deze scriptie beschreven worden.  

3.1 Risicomanagement 
De klassieke reactie op risico’s en onzekerheid is het erkennen van de limieten van het systeem. Dit 

door te onderkennen dat bepaalde risico’s en onzekerheden niet of in beperkte mate te beheersen 

zijn. Daarom wordt altijd getracht het bereik en de inzet van actoren en kennis te vergroten indien 

een ramp of crisis zich daadwerkelijk mocht voordoen. Dit kan bijvoorbeeld door het vergroten van 

de mankracht van de brandweer, door brandweermannen en -vrouwen van verschillende korpsen 

samen te laten werken of door mankracht efficiënter en effectiever in te zetten. Risicomanagement 

richt zich daarom altijd als eerste op het vergroten van een dergelijke inzet van resources, zowel 

fysiek als op het gebied van kennis. Kortom het efficiënter organiseren van de repressie. 

Daarbij komt dat zich in de praktijk rampen of crises kunnen voordoen waarbij de reactie van de 

brandweer op verschillende manieren kan worden ingevuld. Maar de basis voor het ontwikkelen van 

beleid en strategieën voor deze reacties worden gevormd door de aanleiding, oorzaak en de 

verwachtte omvang van potentiële rampen of crises, ofwel tijdens de preventie en proactie fase. In 

deze fases vindt ook het managen en beheersen van risico’s plaats (Comfort, 2005: 337-347).  

In deze paragraaf wordt ingegaan op hoe brandveiligheidsrisico’s beheerst en gemanaged kunnen 

worden. Allereerst zullen de begrippen risico, risicobeheersing en -management worden 

gedefinieerd. Daarna zal er uitgebreider worden ingegaan op risicobeheersing en risicomanagement 

Dit zal worden gedaan aan de hand van twee modellen die ingezet kunnen worden om het niveau en 

de ontwikkelingsmogelijkheden van risicobeheersing bij de brandweer te analyseren. Uiteindelijk 

zullen drie voorbeelden uit de praktijk worden beschreven, ter illustratie, ondersteuning en 

verduidelijking van de theoretische modellen. 
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3.1.1 Risicomanagement en risicobeheersing 

Een risico laat zich definiëren als de mogelijkheid op het voorvallen van een ramp of crises waarvan 

de kans dat deze zich daadwerkelijk voordoet, waarschijnlijk is binnen een bepaalde periode 

(Comfort, 2005: 338; Wessberg e.a., 2008: 26). De beheersing van dergelijke risico’s wordt in dit 

onderzoek gezien als een integrale benadering van brandveiligheid op basis van risico’s. Waarbij een 

risico wordt berekend door de kans dat een risico zich voordoet te vermenigvuldigen met de 

verwachte impact van een risico. Hierdoor kan een onderscheid gemaakt worden tussen risico’s, 

variërend van risico’s met een grote kans en een kleine impact tot risico’s met een kleine kans en 

een grote impact. Elk type risico vraagt ook een eigen beheersaanpak (Comfort, 2005: 337-347). 

Risicomanagement wordt hierbij gedefinieerd als: ‘het identificeren en kwantificeren van risico’s en 

het bepalen van activiteiten die de kans op het optreden en de gevolgen van risico’s beheersbaar 

maken of kunnen voorkomen’ (Wessberg e.a., 2008: 26; Gwosdz, 2008: 15-18). In praktijk dienen 

risico’s daarom beheerst te worden. Voor de brandweer betekent dit: ‘het adviseren of bestaande en 

nieuwe mobiele, stationaire en/of tijdelijke activiteiten die veiligheidsrisico’s en effecten tot gevolg 

hebben, geaccepteerd kunnen worden of niet. Vervolgens is een belangrijke vraag op welke wijze 

wordt geanticipeerd om het risico en het bijbehorende effect te kunnen verkleinen’ (NVBR, 2006: 7-

9). Risicomanagement impliceert daarmee het managen van het proces van het in kaart brengen en 

beheersen van risico’s. 

Voor dit onderzoek betekent dit dat risicomanagement als begrip zal worden toegespitst op het 

beheersen van brandveiligheidsrisico’s en niet op bijvoorbeeld financiële of andere organisatorische 

risico’s. 

3.1.2 Twee modellen van risicomanagement 

Model 1: Wildavsky en ’t Hart 

 

Wildavsky stelt in zijn boek ‘In search of Safety’ dat er sprake is van een complexe sociale wereld 

waarbij het voor elke overheid onmogelijk is om alle risico’s te elimineren, hij sluit daarbij aan bij de 

klassieke benadering van risico’s en onzekerheid. Het is volgens hem zelfs zo dat de maatschappij 

ervoor kiest, bewust of onbewust, om bepaalde risico’s te minimaliseren en de overgebleven risico’s 

te accepteren. Risicomanagement bestaat daarbij uit de vaardigheden en bekwaamheden om te 

anticiperen op rampen en crises maar vooral ook om proactief te handelen ter voorkoming van 

dergelijke incidenten (Wildavsky, 1986: 77-84).  

In 1998 heeft ’t Hart, als gevolg van de toegenomen complexiteit van de samenleving en de 

ambiguïteit van het begrip veiligheid een nieuw model ontwikkeld gericht op risicobeheersing 

(Figuur 4). Dit model is gebaseerd op dat van Wildavsky maar besteedt ook aandacht aan de 

maatschappelijke en politieke complexiteit, ambiguïteit en beladenheid van het begrip veiligheid. Bij 

veiligheidsvraagstukken wordt de waarschijnlijkheid dat een ramp of crisis zich voordoet bepaald 

door het belang om een risico te beheersen, het weerstandsvermogen onder bestuurders en burgers 

en de mate van bedreiging die een bepaald risico met zich mee brengt. Het belang staat daarbij voor 

de waarden en normen die bij een veiligheidsvraagstuk spelen. Het gaat het bijvoorbeeld over de 
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mogelijke maatschappelijke en politieke impact van een veiligheidsvraagstuk en het waarborgen van 

democratische normen en waarden zoals openheid en transparantie. De bedreigingen bestaan 

hierbij uit de veiligheidsrisico’s die samengaan met bepaalde besluiten. Het weerstandsvermogen 

staat voor de mogelijkheden en middelen die ingezet kunnen worden om risico’s te beheersen of te 

voorkomen. ’t Hart stelt dat het van belang is om worst case en best case scenario’s vast te stellen 

om alle soorten risico’s te kunnen beheersen. Dergelijke scenario’s kunnen worden ontwikkeld aan 

de hand van vragen als: wat zijn de bedreigingen? Welke kansen zijn er? Hoe ontwikkelt het 

weerstandsvermogen zich? En, welke belangen spelen er? (Helsloot e.a., 2007: 518-520; Comfort, 

2005: 351). 

 

 

(Figuur 4: Gebaseerd op: ‘De veiligheidsdriehoek’ Helsloot e.a., 2007: 519-521)  

De hoeveelheid en omvang van risico’s varieert over tijd en plaats en wordt beïnvloed vanuit de 

economische, maatschappelijke en politieke context. Dit model gaat ervan uit dat de politiek in staat 

is om beleid te ontwikkelen wat risico’s kan verminderen, maar niet volledig kan voorkomen. Het 

wordt onmogelijk geacht om veiligheid te garanderen en om te leven zonder risico’s te nemen.  

 

Er bestaan twee strategieën om de risico’s die wel te beheersen zijn, te verminderen of zelfs te 

voorkomen. De eerste strategie is anticipatie, daarbij wordt geprobeerd alle risico’s te vermijden. 

Voorafgaand aan een besluit wordt getracht alle negatieve effecten uit te sluiten. Er is kortom 

sprake van risicomijdend gedrag. De tweede strategie is veerkracht. Hierbij wordt er geaccepteerd 

dat zich af en toe een incident kan voordoen, zolang daar maar op gereageerd wordt en er sprake is 

van een zogenaamde veerkrachtige respons. Binnen deze strategie worden fouten als 

leermomenten gezien. Daarbij worden dan voortdurend risico’s genomen omdat deze geaccepteerd 

worden (Wildavsky, 1986: 77-102).  
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Of er gekozen dient te worden voor een anticiperende of veerkrachtige strategie is afhankelijk van 

de omstandigheden en de wijze waarop deze zich tot elkaar verhouden in het hierboven 

weergegeven model. Afhankelijk van het type risico (kans maal impact) kan ook bepaald worden 

welke strategie het beste toegepast kan worden (Wildavsky, 1986: 77-102; Helsloot e.a., 2007: 518-

520; Comfort, 2005: 351). 

Dit model lijkt op bepaalde aspecten aan te sluiten bij de toekomstvisie van de brandweer. Zij wil 

zich namelijk gaan toeleggen op het beheersen van risico’s, de kans op een ramp of een crisis. Het in 

de toekomst kunnen voorkomen van rampen zoals de vuurwerkramp in Enschede, de cafébrand in 

Volendam of de brand in een cellencomplex op Schiphol worden daarbij vaak als voorbeelden 

genoemd. Als reactie op de vuurwerkramp heeft de brandweer scherpere veiligheidseisen gesteld 

aan opslagplaatsen voor vuurwerk, dit is een voorbeeld van anticipatie op bestaande risico’s en 

gevaren. Soms zijn risico’s en gevaren ook minder voorspelbaar er zal dan meer terug gevallen 

moeten worden op veerkracht. Hierbij kan gedacht worden aan terreurdreiging, natuurrampen of 

grootschalige ongevallen. Voorbeelden hiervan zijn de recente vliegtuigramp met een Turkish 

Airlines toestel en de verhoogde terreurdreiging naar aanleiding van de aanslagen van 9/11 en in de 

metro van Londen en Madrid.  

De strategie van veerkracht bestaat daarbij uit een drietal factoren: flexibiliteit, slagkracht en 

variëteit. Bij slagkracht gaat het om de mogelijkheden en middelen om te kunnen reageren wanneer 

zich een ramp of crisis voor doet. Daarbij gaat het ondermeer om de inzet van repressieve 

mankracht vanuit de hulpdiensten. Flexibiliteit staat voor de mogelijkheden en capaciteit om te 

kunnen reageren bij onzekere omstandigheden. Bij rampen en crisis is vaak sprake van 

onduidelijkheden met betrekking tot hoe, wat, waar en wanneer. Om hierop te kunnen reageren, 

dient flexibiliteit ingebed worden binnen de organisatie van de brandweer. Dit kan bijvoorbeeld 

beleidsmatig betrekking hebben op de besluitvormingssnelheid en praktisch op de responstijd van 

de brandweer. De laatste factor, variëteit, sluit voor een belangrijk deel aan bij de invulling die de 

brandweer wil geven aan haar preventieve en proactieve aanpak. Daarbij wordt gesteld dat er bij de 

brandweer meer gedacht moet gaan worden in scenario’s en scenarioanalyses, geïnvesteerd moet 

worden in het overeenkomen van een maatschappelijk aanvaardbaar veiligheidsniveau en wordt de 

multidisciplinaire samenwerking bij de benadering van veiligheid steeds belangrijker. Dit komt 

overeen met theorie van Wildavsky over variëteit, hij stelt dat de brandweer bij een veerkrachtige 

aanpak ook meer in scenario’s en handelwijzen moet gaan denken (Helsloot e.a., 2007: 518-520; 

Comfort, 2005: 351). 

Een nadeel van dit model is dat het de baten van bepaalde besluiten niet meeneemt en het integrale 

aspect van veiligheid buiten beschouwing laat (Helsloot, 2007: 520-523; Comfort, 2005: 351). Soms 

kunnen de baten van een bepaald besluit namelijk hoger zijn dan de kans maal impact van een risico. 

Bijvoorbeeld wanneer de kosten die gemaakt moeten worden om een risico te beheersen groter zijn 

dan de kosten die gemaakt moeten worden bij een mogelijke impact van een risico om de situatie te 

herstellen. 

Behalve dat het onmogelijk is om alle risico’s te beheersen, wordt er in sommige gevallen voor 

gekozen om bepaalde risico’s te accepteren. Dit komt doordat bepaalde risico’s maatschappelijk 
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geaccepteerd worden, de kans dat een dergelijk risico zich voordoet te klein is om er zorgen over te 

maken of doordat een risico te kostbaar is om te beheersen. Hieruit blijkt dat bestuurlijke 

maatregelen om risico’s te beheersen onmogelijk alle risico’s kunnen omvatten en dat op andere 

risico’s bewust niet wordt gereageerd. Dit leidt ertoe dat bestuurlijke maatregelen op bepaalde 

aspecten onvoldoende dekking bieden, brandveiligheid is naar eigen zeggen van de brandweer en de 

NVBR daar één van. Dit benadrukt mogelijk het belang om als hulpverleningsdienst, in de praktijk, 

aandacht te vragen voor die risico’s waar bestuurlijk geen maatregelen voor worden genomen en 

scenario’s te ontwikkelen die complementair zijn aan die van de overheid (Wildavsky, 1986: 77-84; 

Wessberg e.a., 2008: 24). De brandweer lijkt hierop in te spellen met de ontwikkeling van de 

Strategische reis, waar de focus ligt op risicomanagement, -beheersing en een efficiëntere repressie.  

 

Kritiek op Wildavsky en ’t Hart 

 

Het voorgaande geeft echter ook de spanning weer tussen de verschillende theoretische visies op 

risicobeheersing. Wildavsky en ’t Hart gaan ervan uit dat het onmogelijk en onwenselijk is om alle 

risico’s te beheersen terwijl andere auteurs, zoals Wessberg en Carr, aangeven dat het wel mogelijk 

is om alle risico’s te controleren en te managen. Carr stelt dat rampen en crises zich voordoen 

doordat de beheersing van risico’s te kort schiet. ‘Zo lang schepen stormen doorstaan en steden 

aardbevingen weerstaan zullen zich geen rampen of crisis voordoen’. Hiermee bedoelt Carr dat 

rampen of crises zich enkel zullen voordoen als de beheersing van risico’s door menselijk handelen 

ineenstort, faalt of inadequaat is. Deze bewering suggereert dat het voor bestuurders en 

hulpdiensten mogelijk is om risico’s te herkennen en geschikte interventies vast te stellen om risico’s 

te beheersen. Dit betekent dat rampen en crises voorkomen kunnen worden en de impact van een 

incident af kan nemen, de mate waarin bestuurders en hulpdiensten in staat zijn risico’s te 

beheersen kan daarbij het verschil maken. Ook deze benadering van risicomanagement- en 

beheersing lijkt daarmee voor een deel aan te sluiten bij de toekomstvisie van de brandweer omdat 

in beide gevallen het belang van Community safety en maatschappelijke actie centraal staat. Dit richt 

zich voornamelijk op de voorbereiding van bestuurders, hulpdiensten en burgers op incidenten door 

middel van advies en voorlichting. Hier zal in de volgende paragraaf verder op in worden gegaan 

terwijl bij de beantwoording van de eerste theoretische deelvraag kritisch gereflecteerd wordt op de 

waarde van de verschillende benaderingen van risicomanagement en -beheersing voor dit 

onderzoek (Carr, 1932: 207-218).  

 

Model 2: The disaster risk management cycle 

 

Interessant om te vermelden is dat de benadering van rampen en crises door Carr als uitgangspositie 

dient voor het risicomanagement beleid van de Verenigde Naties (de Guzman, 2003: 3). Dit model 

wordt de Disaster risk management cycle genoemd. In figuur 5 staat het model weergegeven, het 

beschrijft risicobeheersing als een cyclisch proces. Deze is verdeeld in 3 fases: de preventie en 

proactie fase (pre-disaster) voorafgaand aan een ramp of crisis, de respons fase direct daarna en de 

nazorg fase (post-disaster). Opvallend daarbij is dat de meeste elementen van risicobeheersing 
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worden geplaatst en erkent in de respons en nazorg fase. Terwijl de brandweer zich meer wil 

toeleggen op de preventie en proactie fase. Er wordt vanuit dit model ook meer waarde geacht aan 

de respons en nazorg fase in het kader van risicobeheersing. De mate waarin een maatschappij in 

staat is te leren van een ramp of crisis en dit kan vertalen naar advies en voorlichting voor de 

toekomst bepaalt of het risico van een volgende ramp afneemt, gelijk blijft of toeneemt. Dit 

impliceert dat de kwaliteit van de respons en nazorg, vertaald naar het lerend vermogen, van 

invloed is op de weerbaarheid van burgers bij een volgend incident, de bereidheid van bedrijven om 

te investeren in veiligheid en de kwaliteit van beheersprotocollen voor de toekomst. De preventie en 

proactie fase impliceert echter wel een aantal interessante elementen voor de beheersing van 

risico’s. Zij is gericht op de beoordeling van risico’s, preventie en vermindering van risico’s en het 

voorbereiden van de maatschappij op mogelijke rampen of crises (de Guzman, 2003: 3).  

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of het investeren in deze elementen binnen de preventie en 

proactie fase de gewenste efficiëntie- en effectiviteitwinst kan bewerkstelligen (Helsloot e.a., 2007: 

516, 517).  

 
(Figuur 5: ‘The disaster risk management cycle’ www.developmentgateway.com, 02-02-2010; de Guzman, 2003: 3) 

3.1.3 Verantwoordelijkheidsverdeling en veiligheidsbewustzijn  

De voorgaande modellen beschrijven hoe de brandweer in samenwerking met haar netwerkpartners 

invulling en uitvoering kan geven aan risicomanagement, binnen de preventie en proactie fase. Al 

eerder is genoemd dat advies en voorlichting daarbij belangrijke taken zijn van de brandweer. 

De adviestaak van de brandweer 

De brandweer wil over specifieke kennis beschikken om risico’s te beheersen of te voorkomen en 

daarmee haar positie van expert op het gebied van risicobeheersing handhaven. Verder richt 

http://www.developmentgateway.com/
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risicobeheersing door advisering zich ook op de zogenaamde verantwoordelijkheidsverdeling. 

Daarbij spreekt de brandweer de ontwikkelaar, gebruiker en eigenaar van gebouwen en andere 

infrastructuur steeds vaker aan op zijn of haar verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid. Ook 

adviseert de brandweer bij de bouw en het gebruik van gebouwen en infrastructuur over 

brandveiligheid. De zorg voor brandveiligheid wordt hiermee een gedeelde verantwoordelijkheid 

voor de overheid, de brandweer, het bedrijfsleven, overige betrokken organisaties en de burger. De 

brandweer zal zich daarbij in de toekomst meer en meer gaan toeleggen op advies en controle 

(Buitendijk, 2008: 6).  

Een voorbeeld hiervan is de regeling Brandveilig Gebruik Bouwwerk (BGB). Bij deze regeling wordt 

een certificaat verstrekt aan gebouwbeheerders van wie het gebouw voldoet aan door de 

brandweer vastgestelde brandveiligheidseisen. De regeling is tot stand gekomen op initiatief en 

onder leiding van oud burgermeester Deetman van Den Haag, in samenwerking met het 

brandweerkorps Haaglanden. Er is sprake van een vrijwillige regeling en dat maakt het voor 

gebouwbeheerders mogelijk om op eigen initiatief een gebouw te laten certificeren. Het streven is 

om de regeling op landelijk niveau bekendheid te geven en toe te laten passen. Het belangrijkste 

doel van de regeling is om het brandveiligheidsbewustzijn van ontwikkelaars, eigenaren en 

gebruikers van gebouwen te vergroten. Zo vergroot het de kennis van deze eigenaren en gebruikers 

over hoe zij het gebouw brandveilig kunnen gebruiken (Paneldiscussie BGB, 17-02-2010; Dijkoraad 

Viavesta, 22-02-2010).  

 

Voorlichting door de brandweer 

 

Voorlichting wordt voornamelijk gekenmerkt door het streven naar Community Safety. In Nederland 

wordt hiervoor door de NVBR en de meeste brandweerkorpsen de term ‘Brandveilig Leven’ gebruikt. 

De brandweer ziet voor zichzelf de taak om burgers te mobiliseren om gezamenlijk te proberen om 

risico’s te verminderen of te voorkomen en de burger voor te bereiden op eventuele rampen of 

crises. Door middel van voorlichting zouden burgers beter voorbereid moeten zijn op en sneller 

kunnen herstellen van een ramp of crisis. Deze aanname herziet de probleemstelling dat 

veranderende sociale, economische en politieke condities na een ramp of crisis de maatschappij 

zwakker zou maken. Het bereiken van Community Safety vormt hedendaags een complexe uitdaging 

voor de brandweer (Strategisch Meerjarenperspectief Brandweer Amsterdam-Amstelland 2008-

2011, 2008: 14).  

Veiligheid is de afgelopen jaren een steeds belangrijker politiek en maatschappelijk thema 

geworden. Door rampen zoals de vuurwerkramp in Enschede (2000), de cafébrand in Volendam 

(2001) en de recente rellen bij het ‘I Love Los’-festival in Hoek van Holland (2009) is het begrip 

veiligheid politiek en maatschappelijk steeds gevoeliger geworden. Door terroristische aanslagen in 

New York en Madrid is de burger zich er ook van bewust geworden dat rampen niet altijd 

ongelukken zijn, maar ook veroorzaakt kunnen worden door bewuste acties van mensen. De burger 

is daarbij geneigd de politiek verantwoordelijk te houden voor zijn veiligheid. Ook is hij hogere eisen 

gaan stellen aan het optreden en de prestaties van de overheid en hulpverleningsdiensten op het 

gebied van veiligheid. Dit heeft ertoe geleid dat er de afgelopen jaren sprake is van een verandering 

http://www.brandveilig.info/
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in hoe burgers reageren op plotselinge, directe en vernietigende rampen en crises en de manier 

waarop ze dit ervaren en verwerken (Rozendal, e.a., 2005: 26-28). 

De brandweer wordt dus geconfronteerd met zowel complexe eisen en wensen vanuit de 

maatschappij als een ambigue en subjectieve beleving van veiligheid en veiligheidsrisico’s. Uitgaande 

van het voorgaande is de vraag of Community Safety als breed maatschappelijke advies- en 

voorlichtingsmethode ingezet kan worden en of dit ook op grote schaal het gewenste effect zal 

opleveren. Daarbij komt dat in tijden van onzekerheid het rationeel handelen en optreden van 

burgers beperkt is en in sommige gevallen zelfs onvoorspelbaar. 

Voorlichting door de brandweer heeft daarom als doel om duidelijke en overtuigende 

maatschappelijke waarden te ontwikkelen waarbij veiligheidsbeheersing het uitgangspunt is. Deze 

waarden kunnen verbindend werken tussen burgers, hulpdiensten en overheden als het gaat om 

inzet en betrokkenheid bij het streven naar een ‘brandveilige maatschappij’. De intentie van deze 

voorlichtingsmethode is om een maatschappelijke discussie te starten en gaande te houden over de 

beheersing van brandveiligheid. Maatschappelijke discussie zou ook kunnen sturen op de beleving 

en ervaring van risico’s en veiligheid, inzicht kunnen geven in de toekomst en de politiek-bestuurlijke 

actoren verantwoordelijk kunnen houden. Ook zou maatschappelijke betrokkenheid van burgers 

hun morele autoriteit vergroten om in actie te komen in tijden van onzekerheid (Comfort, 2005: 

335-352). 

 

Een voorbeeld voor het bereiken van Community safety kan afgeleid worden uit een initiatief uit de 

gezondheidszorgsector met betrekking tot empowerment van burgers bij rampen en crises. In 1986 

onderstreepte de Wereldgezondheidsorganisatie het belang van voorlichting over gezondheid naar 

burgers en de inzet van burgers bij de hulpverlening aan gewonden na een ramp of crises. Om dit te 

bereiken zijn er zogenaamde Safe communities opgericht waarin ook burgers een belangrijke rol 

spelen. Het doel van deze communities is om op een flexibele en multidisciplinaire wijze voorbereid 

te kunnen zijn op incidenten waarbij gewonden kunnen vallen. Burgers zijn daarbij belangrijk, omdat 

de mensen ter plekke vaak de aangewezen personen blijken te zijn om gewonden te helpen. Direct 

na een incident is namelijk de kans het grootst dat mensen nog gered kunnen worden. Daarmee zijn 

burgers ter plekke in het voordeel ten opzichte van hulpdiensten. Deze moeten namelijk nadat een 

incident is voorgevallen nog gewaarschuwd worden en naar de locatie toekomen. Het zijn dan ook 

deze burgers die als eerste hulp kunnen verlenen (Nilsen, 2008: 858-859, 862). Daarbij kan gedacht 

worden aan het toepassen EHBO en het verkrijgen van inzicht in de situatie op basis van slachtoffers 

en risico’s. 

Ook de brandweer erkent dit belang en wil zich daarom in gaan zetten op het vergroten van de 

bewustwording van burgers met betrekking tot brandveiligheid. Burgers moeten over de kennis en 

vaardigheden gaan beschikken om te kunnen helpen wanneer een (brand)incident zich voordoet. 

Vanuit de theorie is echter een aantal belangrijke op- en aanmerkingen vast te stellen met 

betrekking tot het vergroten van de bewustwording van burgers. Zo kan de brandweer van origine 

gezien worden als een ‘bureaucratische’ en ‘conservatieve’ organisatie (Rozendal, e.a., 2005: 11-15), 

waarin men niet gewend is flexibel te handelen en persoonlijke verantwoordelijkheid te vergroten. 
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Dit zijn wel twee belangrijke voorwaarden om burgers actief in te kunnen zetten om brandveiligheid 

op lokale schaal te kunnen vergroten.  

Daarnaast wordt de brandweer, bij een dergelijke aanpak, afhankelijk van de inzet van burgers. 

Burgers moeten daarom niet alleen de benodigde kennis en vaardigheden bijgebracht krijgen voor 

wanneer zich een ramp of crisis zich voordoet, maar zij moeten ook overtuigd worden van het 

belang van burgerparticipatie. Daarbij kan opgemerkt worden dat het handelen van individuen voor 

een belangrijk deel beïnvloed wordt vanuit de omgeving. Overtuiging en voorlichting kunnen 

daarom gericht ingezet worden op grotere maatschappelijke groepen. Hierbij kan gedacht worden 

aan de inzet van onderwijsprogramma’s gericht op brandveiligheid. Burgers moeten gaan geloven 

dat individuele vaardigheden kunnen bijdragen aan het voorkomen en helpen van slachtoffers bij 

incidenten. Daartoe zal er in alle drie de facetten, dus geloof, kennis en vaardigheden, geïnvesteerd 

moeten worden.  

Uiteindelijk is het noodzakelijk om een verandering in de houding van mensen ten opzichte van 

brandveiligheid te bewerkstelligen. Dit is een zeer langdurig en complex proces, mede omdat 

burgers van nature relatief sceptisch zijn over de noodzaak om zelf op te treden om zo de 

brandveiligheid van de eigen omgeving te kunnen vergroten. Burgers houden vaak de overheid 

daarvoor verantwoordelijk of zien het als ‘overbezorgdheid’ om proactief en preventief met 

brandveiligheid bezig te zijn. Om dit te voorkomen is het belangrijk om burgers structureel te wijzen 

op de risico’s die zij lopen, door te focussen op incidenten die zich in de omgeving hebben 

voorgedaan en activiteiten te organiseren over risico’s die herkenbaar zijn voor bevolkingsgroepen 

in bepaalde gebieden (Gandit e.a., 2009: 112-113; Nilsen, 2008: 860, 892, 865).  

Een belangrijk punt hierbij is dat een organisatie zelf over de kennis en competenties dient te 

beschikken om dit te bewerkstelligen. Gezien de relatieve onervarenheid met voorlichting en het 

conservatisme van de brandweerorganisatie kan hiermee een mooie brug worden geslagen naar het 

mogelijke belang van de inzet en betrokkenheid van andere partijen bij het vergroten van 

brandveiligheid. Wanneer de brandweer in staat is dit, mogelijk in samenwerking met andere 

partijen, te organiseren, kan vanuit het voorbeeld van de Safe communities gesteld worden dat het 

mogelijk is om proactief en preventief aan brandveiligheid te werken (Nilsen, 2008: 861).  

3.1.4 Hoe kunnen brandveiligheidsrisico’s worden gemanaged? 

Deze paragraaf heeft in een belangrijke mate bijgedragen aan het beantwoorden van de eerste 

theoretische deelvraag over hoe brandveiligheidsrisico’s gemanaged kunnen worden. Het managen 

van risico’s blijkt onderverdeelt te kunnen worden in het efficiënter organiseren van de repressie en 

het beheersen van brandveiligheidrisico’s. Het eerst genoemde onderdeel is in de theorie aangeduid 

als het streven naar een efficiëntere inzet van mankracht en het vergroten van de slagkracht. Dit 

komt in grote lijnen overeen met de visie van de brandweer op het efficiënter organiseren van de 

repressie.  

Het model van Wildavsky en ’t Hart stelt dat het onmogelijk is om alle risico’s te beheersen en dat 

andere risico’s bewust worden geaccepteerd. Voor de overige risico’s kunnen strategieën worden 

vastgesteld en beleid worden ontwikkeld om deze te beheersen of te voorkomen. Daarvoor bestaan 

verschillende instrumenten, zoals het werken met scenario’s. Daarbij is het belangrijk om te leren 
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van incidenten die zich hebben voorgedaan, doordat het risico onmogelijk was om te beheersen of 

werd geaccepteerd. Daarnaast dient een organisatie flexibel te kunnen functioneren. In het kader 

van risicomanagement gaat flexibiliteit over zowel een efficiëntere repressie, door bijvoorbeeld de 

inzet van personenauto’s bij relatief kleine incidenten. Als over de mogelijkheden om te kunnen 

functioneren binnen een multidisciplinair netwerk ten behoeve van risicobeheersing, door 

bijvoorbeeld samen te werken met andere hulpverleningsdiensten. Hierdoor wordt het mogelijk om 

ad hoc in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de omgeving. 

 In tegenstelling tot Wildavsky en ’t Hart gaat Carr ervan uit dat het wel mogelijk is om alle risico’s te 

beheersen. Een maatschappij zou in staat moeten zijn om risico’s te herkennen en te beheersen. 

Alleen door het falen van menselijk handelen zullen, volgens de theorie van Carr, rampen en crises 

zich voordoen. Hij hecht daarbij veel waarde aan een actieve betrokkenheid van burgers.  

Beide benaderingen bieden daarbij voldoende handvatten voor en tonen overeenkomsten met de 

Strategische reis van de brandweer. Het streven naar een efficiëntere repressie, het vergroten van 

de flexibiliteit, werken met scenario’s, multidisciplinair samenwerken en Community safety zijn hier 

de belangrijkste voorbeelden van.  

Het tweede model, the disaster risk management cycle, laat zien dat risicomanagement niet lijkt te 

stoppen daar waar de hiervoor besproken benaderingen stoppen. Dit model legt de nadruk op het 

belang om te leren van rampen en crises. Dit model gaat er, net als bij het model van Wildavsky en ’t 

Hart, vanuit dat rampen en crises zich altijd zullen voordoen maar dat het mogelijk is om een 

maatschappij beter voor te bereiden op incidenten door ervan te leren. 

Uit de voorbeelden van Community safety en de Safe communities blijkt dat het niet onmogelijk is 

om maatschappelijke acties en verantwoordelijkheid te organiseren maar toch zeker wel zeer 

complex. Gezien het grote belang van Community safety bij de benadering van Carr en de eigen visie 

van de brandweer op risicobeheersing lijken de modellen van Wildavsky en ’t Hart en de Verenigde 

Naties het meest van toepassing op de casus van de brandweer. De invulling die de brandweer geeft 

aan risicobeheersing is namelijk gericht op het vaststellen van risico’s die geaccepteerd kunnen 

worden en welke niet. Daarnaast wil zij door middel van een integrale aanpak van advies en 

voorlichting scenario’s ontwikkelen en Community safety organiseren.  

Voorbeelden van advisering en voorlichting zijn daarbij de regeling BGB en het streven naar 

‘Brandveilig Leven’. Daarbij lijken de ervaringen vanuit de gezondheidszorg met Safe communities 

een goede casus te vormen voor initiatieven met betrekking ‘Brandveilig Leven’. Verschillende 

belangen, beschikbare financiële middelen, te voorziene gevolgen en weerstand zijn echter van 

grote invloed op het handelen van de brandweer en haar netwerkpartners bij risicobeheersing en -

management.  

Uit deze paragraaf is gebleken dat risicomanagement ondermeer gaat over het sturen van de 

brandweer op een integrale aanpak van risicobeheersing. Daarom zal in de volgende paragraaf de 

verweving van risicomanagement met governance uiteengezet worden.  
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3.2 Risicomanagement, governance en netwerken 
In de inleiding van deze scriptie is uiteengezet dat de brandweer risicomanagement in 

samenwerking met haar netwerkpartners wil bewerkstelligen. Governance lijkt daarvoor om drie 

redenen een geschikt sturingsmechanisme te zijn.  

Allereerst wordt het beheersen van risico’s gezien als een complex en interdisciplinair proces 

(Comfort, 2005: 353). De brandweer moet daarbij hiërarchisch gezien schipperen tussen de eisen en 

wensen van de overheid en de burger. Terwijl zij horizontaal steeds meer partijen, zowel publiek als 

privaat, wil betrekken bij risicobeheersing. Verschillende auteurs stellen dat governance een geschikt 

sturingsinstrument is bij het vervullen van een publieke taak, bijvoorbeeld het integraal organiseren 

van risicobeheersing, waarbij de omgeving gekenmerkt wordt door de complexiteit van bestuurlijke 

hiërarchie en marktwerking (van Bortel e.a., 2009: 205).  

Risicomanagement wordt, ten tweede, gekenmerkt door een cyclisch proces, dat begint met het 

vaststellen van strategieën, beleid en scenario’s om risico’s te kunnen beheersen. Daarna wordt 

door middel van advies en voorlichting getracht deze risico’s daadwerkelijk te verminderen of te 

voorkomen. De resultaten van deze maatregelen dienen, tot slot, getoetst en gemonitord te 

worden. Hierdoor wordt het mogelijk om te leren van het optreden in het verleden en input te 

verzamelen voor nieuwe strategieën en scenario’s (Okada, 2004: 1-5; de Guzman, 2003: 3). Deze 

cyclus sluit aan bij de verschillende sturingsmechanismen van governance; sturen, beheersen, 

verantwoording en toezicht. Sturen gaat daarbij over kaderstelling en strategieontwikkeling, 

beheersen richt zich op de daadwerkelijke maatregelen om risico’s te beheersen, verantwoording 

gaat voornamelijk over het toetsen van resultaten van advies en voorlichting en toezicht impliceert 

uiteindelijk het monitoren van deze resultaten (Ministerie van Financiën, 2000: 5-7; Bossert, 2003: 

10-25). 

Ten derde wordt governance beschouwd als een geschikt sturingsmechanisme gezien voor 

netwerken (Rhodes, 1996; Stoker, 2002; Barnett e.a., 2009; van Bortel e.a., 2009; Provan e.a., 2007). 

De theorie over governance as self-organizing of self-governing networks beschrijft de complexe 

samenwerking tussen zowel publieke als private organisaties. Binnen dergelijke netwerken wordt er 

samengewerkt om een gemeenschappelijk doel te bereiken, in dit geval het vergroten van de 

brandveiligheid door risicobeheersing. Ook is er sprake van wederzijdse afhankelijkheid tussen de 

betrokken partijen, bijvoorbeeld op basis van geld, kennis of ervaring. De verschillende betrokken 

partijen moeten deze middelen onder elkaar verdelen en naast elkaar gebruiken om tot dit doel te 

kunnen bereiken. Deze wijze van sturing lijkt geschikt te kunnen zijn voor de brandweer om het 

netwerk met betrekking tot risicobeheersing te kunnen organiseren. Zo is het niet ondenkbaar dat 

de brandweer in de toekomst zal samenwerken met bijvoorbeeld de verslaafdenzorg in Nederland 

om zo ook achter de voordeur te kunnen komen bij risicogroepen. Hulpverleners van 

verslaafdenzorg zouden dan bijvoorbeeld eenvoudig kunnen controleren of de brandmelders nog 

werken en of de nooduitgangen vrij zijn.1 Het gaat dan ook om: ‘getting things done through other 

                                                           
1
 Vrij voorbeeld naar de ideeën van verschillende brandweerkorpsen over ‘Brandveilig leven’ in Nederland 

welke verzameld zijn op: http://www.brandweerkennisnet.nl/thema's_bkn/brandveilig_leven/  

http://www.brandweerkennisnet.nl/thema's_bkn/brandveilig_leven/
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organizations’ (Rhodes, 1996: 658). De brandweer beschikt dan bijvoorbeeld over specifieke kennis 

met betrekking tot brandveiligheid in en van gebouwen, terwijl de uitvoering van en het toezicht op 

deze brandveiligheid wordt gedaan door externe partijen zoals verslavingszorg.  

Op basis van deze drie argumenten wordt gesteld dat governance beschouwd kan worden als een 

geschikt sturingsinstrument voor zowel risicomanagement als voor de, door de brandweer 

gewenste, netwerkbenadering van risicomanagement. Governance wordt daardoor een belangrijke 

verbindende factor tussen risico- en netwerkmanagement dat in de volgende paragraaf zal worden 

behandeld.  

3.2.1 Governance nader gedefinieerd  

In de praktijk impliceert governance niet alleen verschillende elementen van sturing maar gaat het 

ook in op het waarborgen van democratische waarden als legitimiteit en transparantie. Dit sluit aan 

bij de complexiteit van het netwerk van de brandweer en haar netwerkpartners bij risicobeheersing, 

maar ook van de publieke veiligheidsvraagstukken waarmee zij zich bezighouden. Governance kan 

daarbij gedefinieerd worden als: ‘het waarborgen van de onderlinge samenhang tussen de wijze van 

sturen, beheersen en toezicht houden binnen een netwerk dat belast is met de uitvoering van een 

publieke taak. Deze samenhang moet er voor zorgen dat een netwerk op een efficiënte wijze haar 

doelstellingen kan bereiken. Daarnaast moet een netwerk op een open wijze communiceren met en 

verantwoording afleggen aan belanghebbenden’ (Ministerie van Financiën, 2000: 7-9; Bossert, 2003: 

10-11; Elsenaar e.a., 2009a: 37; Elsenaar e.a., 2009b: 36). Het netwerk uit deze definitie kan 

beschouwd worden als het samenwerkingsverband dat de brandweer voor ogen heeft om 

risicobeheersing te organiseren. De belanghebbenden bestaan enerzijds uit de betrokken partijen bij 

risicobeheersing maar anderzijds ook uit de overheid, die op zowel lokaal als nationaal niveau 

betrokken is bij de brandweer. Het betrekken van overheden, transparantie en verantwoording zijn 

daarom ook van belang om de democratische legitimiteit van het organiseren van brandveiligheid 

als publieke taak niet in het geding te laten komen (Stoker, 2002: 23-24).  

3.2.2 Governance als brug tussen risicomanagement en netwerksamenwerking 

Uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat de bestuurlijke context van de brandweer als complex kan 

worden beschouwd. Daarnaast is in de inleiding uiteengezet dan ondermeer technologische en 

maatschappelijke ontwikkelingen de ambiguïteit en de politieke beladenheid van het begrip 

veiligheid hebben vergroot en hebben bijgedragen aan de noodzaak om als brandweer de eigen 

organisatie te veranderen. Dit sluit aan bij de stelling dat governance as self-organizing networks als 

een bruikbaar sturingsinstrument kan worden beschouwd wanneer er sprake is van een zeer 

complexe omgeving. Een bestuurlijk hiërarchische benadering van publieke taken wordt als 

onvoldoende adequaat gezien om met deze toenemende complexiteit om te kunnen gaan (Barnett 

e.a., 2009: 119; van Bortel, 2009: 205-207; Provan e.a., 2007: 5). Governance netwerken worden 

daarbij gezien als een nieuwe vorm van democratie, waardoor het mogelijk wordt om beter te 

anticiperen op de complexiteit van moderne besluitvormingsprocessen en maatschappelijke trends. 

Het wordt daarbij ook steeds belangrijker om te zoeken naar nieuwe mogelijkheden en arena’s 

waarbij burgers actief betrokken kunnen worden. Risicobeheersing kan mogelijk gezien worden als 
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één van deze arena’s. De komt overeen met de toekomstvisie van de brandweer, waarin 

onderwerpen als netwerksamenwerking en Community safety centraal staan (van Bortel, 2009: 207). 

De brandweer dient ook een zekere mate van flexibiliteit in haar organisatie en het netwerk voor 

risicobeheersing in te bedden om ad hoc te kunnen anticiperen op de complexiteit van en trends in 

haar omgeving (Provan e.a., 2007: 16-18). 

De implementatie van een transparante governancestructuur kan ook ondersteunen bij het 

organiseren van risicomanagement vanuit een netwerkbenadering. Zo ligt de verantwoordelijkheid 

voor brandveiligheid als publieke taak formeel bij het college van burgemeester en wethouders 

terwijl de uitvoering in handen is van de brandweer. Het lokale bestuur bezit de autoriteit om kaders 

te stellen waarbinnen de brandweer, in samenwerking met andere partijen, invulling en uitvoering 

dient te geven aan risicobeheersing. Op deze wijze wordt er uitvoering gegeven aan een publieke 

taak door een netwerk, middels mandaatstelling vanuit de lokale politiek. Dit brengt de mogelijkheid 

met zich mee dat er een verantwoordelijkheidsdeficit kan ontstaan. Dit komt doordat binnen een 

netwerk sprake is van een vermenging van resources en doelstellingen van de verschillende 

betrokken partijen. Wanneer er onvoldoende sturing en toezicht plaatsvindt op het uitvoeren van 

een publieke taak, binnen de gestelde kaders, wordt het onmogelijk om op transparante wijze 

verantwoording af te leggen aan de overheid. Een mogelijke oplossing voor dit deficit is om de 

overheid meer te betrekken bij een netwerk, dit kan door haar aan te stellen als supervisor en 

eindverantwoordelijke voor de uitvoering van een publieke taak. Wanneer de politiek niet dusdanig 

dicht op de uitvoering wil komen te zitten kan zij ook de brandweer, of bijvoorbeeld de 

veiligheidsregio, aanstellen als manager van een dergelijk netwerk (Kickert, 2001: 142-143; Stoker, 

2002: 23-24).  

Verschillende auteurs stellen echter dat een duidelijke governance structuur niet de enige kritische 

succesfactor is voor een netwerk, het draait in grote mate ook om vertrouwen tussen zowel de 

brandweer en haar partners en de brandweer en de overheid (Provan e.a., 2007: 9; Rhodes, 1996: 

659). Niet alleen zal het belang van een duidelijke governancestructuur zal daarom empirisch 

worden onderzocht, ook de rol van vertrouwen zal hierin worden meegenomen.  

Indien het mogelijk is om een transparante governancestructuur te organiseren kan een 

netwerkbenadering van een publieke taak daadwerkelijk gezien worden als een, al eerder 

geïntroduceerde, nieuwe vorm van democratie. Door meer partijen te betrekken bij risicobeheersing 

zal de brandweer in staat zijn om meer maatschappelijke groepen te bereiken en te betrekken bij 

brandveiligheid. Zo bereikt verslavingszorg een hele andere doelgroep dan bijvoorbeeld een 

basisschool terwijl beide partijen van meerwaarde kunnen zijn bij het vergroten van de 

brandveiligheid in Nederland (van Bortel e.a., 2009: 207).  

3.2.3 Een governancemodel voor een netwerkbenadering van risicobeheersing 

Het implementatieproces van een netwerk governancestructuur kan worden onderverdeeld in zes 

samenhangende onderdelen - kaderstelling, strategievorming, vaardigheden ontwikkelen, het 

monitoren van resultaten, toezicht & toetsing en continue verbetering - die aansluiten bij de vier 

sturingselementen van governance (Bossert, 2003: 10-25; Elsenaar e.a., 2009a: 55-56). De eerste 
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twee onderdelen sluiten aan bij het sturen van het netwerk. Het bepalen van een strategie en het 

vaststellen van daarbij behorende doelen horen bij dit sturingselement en impliceren dat in kaart 

wordt gebracht welke risico’s daarbij komen kijken en wat er aan gedaan kan worden om deze 

risico’s te beheersen.  

Het derde onderdeel gaat over het ontwikkelen van vaardigheden en kennis om bepaalde risico’s te 

kunnen beheersen, op basis hiervan worden afspraken gemaakt en maatregelen getroffen. Dit 

onderdeel kan binnen een netwerk eventueel nog breder worden getrokken door te kijken naar 

welke partijen over welke resources (kennis, geld, expertise, mankracht) beschikken en hoe deze 

zodanig kunnen worden ingezet om tot een zo effectief mogelijke beheersing van risico’s te komen 

(Provan e.a., 2007: 10-17; van Bortel e.a., 2009: 203-205).  

Het vierde onderdeel gaat over het monitoren van de resultaten. Er wordt toezicht gehouden op het 

nakomen van afspraken door de betrokken partijen, het treffen van overeengekomen maatregelen 

en of deze effectief zijn geweest. Toezicht en toetsing beschrijven kortweg de verantwoording naar 

de politiek en de maatschappij over het functioneren van het netwerk.  

Continue verbetering komt eigenlijk niet voor in de governance cyclus maar staat voor het continu 

leren van het handelen bij risicobeheersing, het functioneren van het netwerk en de eigen rol van de 

brandweer (Elsenaar e.a., 2009a: 55). Wanneer governance en risicomanagement in de praktijk met 

elkaar worden vervlochten ziet dit er in beeld als volgt uit: 

 
  (Figuur 6: ‘Risicomanagement en governance’, Elsenaar, 2009a: 56) 

Er is voor gekozen om dit model te behandelen omdat het, in tegenstelling tot de andere 

behandelde theorieën over governance, handvatten biedt voor de implementatie van een 

governancestructuur die gericht is op risicomanagement. De sturingsmechanismen komen namelijk, 

zoals eerder uiteen is gezet, overeen met de fases van risicobeheersing. Het model is ontwikkeld 

door Deloitte, in samenwerking met de Universiteit Utrecht en is ondermeer toegepast binnen de 

gemeenten Amersfoort, Breda, Doetinchem, Enschede en Roosendaal (Elsenaar e.a., 2009a: 127-



 
 

44 

 

128). Vanwege de bron van dit model dient deze als beperkt wetenschappelijk te worden 

beschouwd, het model zal dan ook niet als uitgangspunt worden genomen bij het empirisch 

onderzoek. De resultaten uit het empirisch onderzoek kunnen echter wel gespiegeld worden aan dit 

model, gezien de brede inzet van dit model bij publieke organisaties. 

3.2.4 Van risicomanagement naar netwerksamenwerking: de rol van governance 

In deze paragraaf is de verbindende rol van governance tussen risicomanagement en 

netwerksamenwerking aangetoond. Er zijn drie argumenten geformuleerd om deze rol van 

governance te onderbouwen. Ten eerste wordt governance als geschikt sturingsinstrument gezien 

bij een integrale benadering van een publieke taak in een complexe omgeving. Dit sluit aan bij de 

beschrijving van bestuurlijke context van de brandweer in hoofdstuk twee en de door de brandweer 

gewenste integrale benadering van risico’s. Een governancestructuur biedt daarbij handvatten voor 

sturing, beheersing, toezicht en verantwoording van zowel een interne organisatie als een netwerk. 

Dit is van belang om resultaten te kunnen toetsen en monitoren en daardoor op transparante wijze 

verantwoording af te kunnen leggen aan belanghebbende partijen, zoals lokale overheden. Ten 

tweede is het mogelijk om de verschillende fases van risicobeheersing te koppelen aan de 

verschillende sturingsmechanismen van governance. Afsluitend en ten derde is uiteengezet dat de 

theorie over governance as self-organizing networks aansluit bij de een mogelijke 

netwerkbenadering van risicobeheersing.  

Een transparante governancestructuur maakt het mogelijk om als netwerk flexibel en ad hoc te 

anticiperen op een complexe omgeving en maatschappelijke trends. Een netwerk kan zich dan 

ontwikkelen tot een nieuwe vorm van democratie, waarbij een grote diversiteit aan maatschappelijk 

groepen actief wordt betrokken bij het vervullen van een publieke taak.  

Een interessant aspect uit deze paragraaf, om mee te nemen in het empirische onderzoek, is de rol 

van vertrouwen binnen netwerken. De vraag kan gesteld worden of op basis van een duidelijke 

governancestructuur een netwerk georganiseerd kan worden of dat hier ook een belangrijke basis 

van vertrouwen voor nodig is.  

Ondanks dat het antwoord op deze vraag nog niet bekend is kan uit deze paragraaf geconcludeerd 

worden dat governance een belangrijke verbindende rol speelt tussen risicomanagement en 

netwerksamenwerking. Hier zal dan ook in de volgende paragraaf verder op in worden gegaan. 

3.3 Netwerksamenwerking en netwerkmanagement 
In deze paragraaf wordt allereerst ingegaan op publiek-private samenwerking (PPS) in relatie tot 

risicomanagement. Vervolgens zal aandacht worden besteedt aan hoe er invulling gegeven kan 

worden aan dergelijke samenwerkingsverbanden en hoe deze gemanaged kunnen worden. Daar 

waar relevant en mogelijk zal de literatuur gerelateerd worden aan de casus van de brandweer. 

3.3.1 Publiek-private samenwerking 

Gezien de technologische ontwikkelingen en informatisering van de afgelopen decennia is het 

onmogelijk geworden om veiligheid alleen door publieke organisaties te laten organiseren. Tevens 

vormt veiligheid niet alleen een vraagstuk voor de overheid en publieke organisaties maar ook voor 
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private bedrijven. Het garanderen van een bepaald niveau van veiligheid wordt daarmee een 

gezamenlijke taak voor zowel de publieke als private sector (Comfort, 2005: 347).  

Bij het vertolken van haar ambitie om meer preventief en proactief te werk te gaan wil de 

brandweer dan ook nauwer samenwerken met haar netwerkpartners. Deze netwerkpartners 

bestaan uit zowel publieke als private en semiprivate ondernemingen, voorbeelden hiervan zijn: 

woningbouwcorporaties, verzekeraars en verschillende overheidsorganen. Hierbij is dan sprake van 

publiek-private samenwerking.  

De inzet van privaat kapitaal en expertise bij publieke dienstverlening is niet nieuw, het heeft in het 

verleden al meerdere keren kunnen bijgedragen aan het leveren van een betere value for money. 

Private bedrijven zijn vaak beter in het oplossen van technische en economische vraagstukken, 

aanpassing en innovatie bij snelle veranderingen en hebben vaak meer inzicht in de kritische succes- 

of faalfactoren van een activiteit. Daarbij komt dat enerzijds private bedrijven hun investeringen 

terugbetaald willen zien terwijl anderzijds de publieke organisaties een bepaald niveau van 

dienstverlening willen bereiken en daarbij zo effectief en efficiënt mogelijk gebruik willen maken van 

de beschikbare resources. Publiek-private samenwerking brengt de legitimiteit van het leveren van 

een publieke dienst vanuit de daarvoor verantwoordelijke publieke organisatie samen met de 

zakelijke manier van werken door private organisaties. Hierdoor ontstaat wederzijdse 

afhankelijkheid bij samenwerking. Er is kortom sprake van bureaucratie tegenover efficiëntie en 

gezamenlijke kennisbundeling tussen private en publieke organisaties om uiteindelijk een 

gezamenlijk doel te bereiken (Klijn e.a., 2000: 138-139; Nisar, 2006: 1-3). 

Publiek-private samenwerking kan ook ingezet worden bij risicobeheersing. Risico’s kunnen daarbij 

verdeeld worden over de betrokken actoren in een publiek-private samenwerking op basis van 

expertise en vaardigheden. De allocatie van risico’s gebeurt op basis van welke partij het beste in 

staat is bepaalde risico’s te managen vanuit de publieke of de private sector. Het verdelen van 

risico’s is daarmee impliciet aan het samenwerkingsverband. Door risico’s te herverdelen onder 

zowel publieke als private organisaties, worden ook verantwoordelijkheden met betrekking tot de 

publieke dienstverlening verschoven naar de private sector. Risico allocatie binnen een publiek-

private samenwerking kan op twee manier worden vastgelegd. Ten eerste door private partijen 

direct te betalen voor het overnemen van risico’s of het inbrengen van intellectueel of sociaal 

kapitaal, zij kan bijvoorbeeld verantwoordelijk worden gehouden voor de brandveiligheid van 

nieuwe infrastructuur. Ten tweede door specifieke overeenkomsten, die in een contract kunnen 

worden vastgelegd. Hierbij kan gedacht worden aan het vastleggen van bepaalde deliverables, 

prestatie indicatoren en bepalende, sturende principes die gelden bij publieke dienstverlening. Het 

nadeel van het gebruik van contracten is dat er vaak sprake is van compromissen tussen de 

betrokken partijen. Zeker wanneer er sprake is van grote complexiteit, zoals bij 

veiligheidsvraagstukken (Lawlor, 2002: 445; van Marrewijk, 2008: 592).  

Publiek-private samenwerking impliceert ook dat publieke organisaties haar eisen en wensen in 

termen van output en outcome kan gaan stellen, ofwel ter bijdrage aan het gewenste niveau van 

dienstverlening. Op deze manier kan zij private partijen uitnodigen om oplossingen aan te dragen 

om tot de gewenste output en outcome te komen. Dit geeft private partijen de mogelijkheid om te 

laten zien welke expertise, vaardigheden en ervaring zij hebben om bij te dragen aan een bepaalde 
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vorm van publieke dienstverlening. Ook geeft het de publieke organisatie de mogelijkheid invloed uit 

te oefenen op de samenstelling van partijen binnen een samenwerkingsverband (Barnett e.a., 2009: 

119; Nisar, 2006: 1-7). Valkuilen van publiek-private samenwerking zitten voornamelijk in de 

verschillen tussen publiek en privaat ondernemen, het bewaken van het evenwicht tussen publieke 

en private organisaties en in meer algemene valkuilen van netwerksamenwerking, daarop zal later 

terug gekomen worden in dit onderzoek (Wettenhall, 2003: 99). 

3.3.2 De context van Publiek-private samenwerking 

Zoals al eerder is gebleken brengt publiek-private samenwerking de introductie van markt 

mechanismen met zich mee, voorbeelden hiervan zijn out sourcing, planning en control en klant 

oriëntatie. Het managen van een publiek-private samenwerking is daarom gericht op de bemiddeling 

en coördinatie van gezamenlijke beleidsvorming en -uitvoering. Integrale beleidsvorming en -

uitvoering zijn in het verleden al onderwerp van onderzoek en discussie geweest bij vele auteurs 

(Allison, 1971, Cohen e.a., 1972 en 1979, Lindblom, 1965). Daarbij wordt gesteld dat beleid ontstaat 

uit sociale interactie tussen de betrokken actoren. Conflicterende belangen zijn typerend voor het 

beleidvormingsproces en vraagstukken zijn complex en ambigu. Subculturen van betrokken partijen, 

machtsvraagstukken, onderlinge competitie en verschillende manieren van werken zijn voorbeelden 

van factoren die van invloed zijn op een samenwerkingsverband en geven aan hoe complex en 

ambigu dit inderdaad kan zijn (Klijn e.a., 2000: 139-140; van Marrewijk, 2008: 592). De vraag is nu 

hoe een dergelijk samenwerkingsverband gemanaged kan worden? 

In het voorgaande is al aangetoond dat publiek-private samenwerking kan bijdragen aan de 

efficiëntie en kwaliteit van de publieke dienstverlening en de beheersing van risico’s. Betrokken 

partijen worden daarbij ook onderling van elkaar afhankelijk bij het streven naar een gezamenlijke 

doelstelling: publieke dienstverlening. Dit samenwerkingsproces kan gezien worden als een spel 

waarbij de betrokken partijen een gezamenlijk doel nastreven maar waarbij zij ook verschillende 

strategieën hebben om de eigen belangen te behartigen en blijken de regels ambigu omdat ze 

verschillend geïnterpreteerd kunnen worden. Economische, morele en milieu belangen kunnen voor 

de ene partij zwaarder wegen dan voor de ander. Tevens is een netwerksamenwerking ook 

onderhevig aan externe economische, maatschappelijke en politieke invloeden, voorbeelden hiervan 

zijn een economische crisis of verkiezingen (van Marrewijk, 2008: 591, 592). Netwerkmanagement 

fungeert hierbij eigenlijk als een scheidsrechter die het spel volgens de regels moet laten verlopen. 

Of publiek-private samenwerking is succesvol is, is daarmee afhankelijk van de mate waarin het 

management in staat is de regels dusdanig te interpreteren dat het de verschillende belangen en 

strategieën van de betrokken partijen op elkaar kan afstemmen, risico’s kan alloceren en resources 

kan verdelen.  

3.3.3 Sturingsmechanismen 

Netwerkmanagement impliceert een aantal mechanismen om te kunnen sturen binnen een 

samenwerkingsverband. Deze hebben betrekking op het proces en op de structuur. Bij 

procesmanagement gaat het om het verbeteren van het verloop van het spel. Dit kan door de 

werving en selectie van partijen, het vergroten van de gedeelde perceptie over een issue, oplossing 
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of doelstelling, het vaststellen van regels en coördinatiemechanismen en het vergroten van haar 

mogelijkheden tot supervisie op het gebied van proces en conflictbemiddeling.  

Het managen van de structuur is gericht op het realiseren van verandering binnen een 

samenwerkingsverband. Zo kan er invloed uitgeoefend worden op de positie die partijen innemen 

binnen een publiek-private samenwerking of andere samenwerkingsvorm, kunnen nieuwe partijen 

geïntroduceerd worden, kunnen regels aangepast worden en kunnen probleemstellingen reframed 

worden. Veranderingen vinden vaak plaats tijdens een beleidsproces en hebben veelal tot 

doelstelling om nieuwe visies, ideeën, werkwijzen en percepties te ontwikkelen. Ondanks de 

mogelijke inzet van deze sturingsmechanismen bij het zo optimaal mogelijk managen van een 

netwerk, bestaat altijd de kans dat budgetten worden overschreden en deadlines niet worden 

gehaald. Dit komt enerzijds door de complexiteit en ambiguïteit van het netwerk en de vraagstukken 

die spelen en anderzijds door conflicten, belangen en risico’s die een rol gaan spelen tijdens de 

samenwerking (Klijn e.a., 2000: 140-142; van Marrewijk, 2008: 591-598).  

3.3.4 De positie van de brandweer 

Welke partij de autoriteit of de mogelijkheid heeft om netwerkmanager te zijn is afhankelijk van de 

strategische positie van de partij binnen het netwerk, de gezamenlijke doelstellingen en regels die 

gelden binnen de publiek-private samenwerking. Gezien de gewenste positie van de brandweer in 

een bemiddelende, sturende of coördinerende rol bij de preventie en proactie aanpak, is het 

belangrijk om het voorgaande in gedachte te houden. Samengevat kan gesteld worden dat de 

brandweer streeft naar een bepaalde managementrol binnen het netwerk. 

Binnen een dergelijk publiek-private samenwerkingsverband is het belangrijk voor de brandweer dat 

de gedeelde verantwoordelijkheid voor brandveiligheid op het gebied van risicobeheersing wordt 

vastgelegd in bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling of prestatie- en 

samenwerkingscontracten. De brandweer is namelijk, door mandaatstelling vanuit de politiek, 

verantwoordelijk voor de brandveiligheid in Nederland. Het verschuiven van (delen van) deze 

verantwoordelijkheid naar private partijen gaat daarmee in tegen democratische waarden als 

transparantie en legitimiteit (Klijn e.a., 2000: 135-155; Wettenhall, 2003: 90). 

Bij publieke dienstverlening door een publiek-private samenwerking wordt verantwoording daarmee 

een nieuwe dimensie van risicomanagement, omdat uiteindelijk de brandweer verantwoordelijk 

gehouden zal worden voor de gezamenlijke prestaties van de betrokken partijen (Lawlor, 2002: 444). 

De wenselijkheid van een duidelijke managementrol voor de brandweer wordt hierdoor vergroot, 

ook om aan te sluiten bij de theorie over governance uit de vorige paragraaf.  

3.3.5 Netwerksamenwerking en het beheersen van risico’s? 

De belangrijkste conclusie uit deze paragraaf lijkt dat publiek-private samenwerking zou kunnen 

bijdragen aan de effectiviteit, efficiëntie en kwaliteit van publieke dienstverlening maar dat het 

managen van een dergelijk netwerk een complexe taak is. Waarbij de brandweer wel de ambitie 

heeft uitgesproken om deze taak op zich te nemen. Daarbij is samenwerking enkel mogelijk wanneer 

er sprake is van bereidheid daartoe onder alle partijen, er moet dus sprake zijn van een zekere win-

winsituatie. Ook dienen democratische waarden als legitimiteit en transparantie niet in het geding te 
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komen, veiligheid is tenslotte een maatschappelijk en politiek geladen begrip gebleken. Vanuit de 

theorie over governance is al gesteld dat het belangrijk is aandacht te houden voor deze 

democratische waarden, dit sluit aan bij het managen van een netwerksamenwerking. De 

randvoorwaarden voor het kunnen innemen van een managementrol door de brandweer binnen het 

netwerk, het succesvol functioneren van dit netwerk en het bereiken van een win-winsituatie voor 

alle betrokken partijen zullen in beeld gebracht worden door middel van het empirisch onderzoek. 

3.4 Organisatieverandering bij de brandweer 
Uit alle voorgaande hoofdstukken en paragrafen is gebleken dat de brandweer zal moeten 

veranderen om invulling en uitvoering te kunnen geven aan risicobeheersing en -management. Wat 

betekent een dergelijke verandering dan voor de (strategische) organisatie van de brandweer? Daar 

zal in de deze paragraaf antwoord op worden gegeven. 

3.4.1 Verandering van de organisatiestructuur 

Regelmatig worden er kritische uitspraken gedaan in de media en politiek over het functioneren van 

de brandweer en de benodigde professionaliseringsslag die gemaakt dient te worden. Opvallend 

hierbij zijn de verschillende visies op en de afwezigheid van een eenduidige gedachte over wat en 

hoe er verandert dient te worden. Om daarin verandering te brengen is vanuit de NVBR de 

Strategische reis opgesteld.  

De veranderingen die vanuit de Strategische reis worden voorgesteld impliceren allemaal een 

aanpassing in de organisatiestructuur van de brandweer. Een verandering in de organisatiestructuur 

wordt gezien als belangrijkste middel om een verbetering van het functioneren van de brandweer te 

bewerkstelligen. Ook het voorstel dat door de NVBR en de brandweer Amsterdam-Amstelland tot nu 

toe het meest wordt gedragen, van repressie naar preventie en proactie, zal gepaard gaan met een 

vorm van structuurverandering.  

Bij een verandering van de organisatiestructuur zijn twee uitgangspunten van belang. Ten eerste, de 

brandweer functioneert niet op zich zelf, haar activiteiten vinden plaats in een bepaalde context. Dit 

betekent dat zij in contact staat met haar omgeving. Voorbeelden hiervan zijn politiek - bestuurlijke 

ontwikkelingen, de regionalisering binnen de veiligheidsregio’s en samenwerking met de 

netwerkpartners. Ontwikkelingen in de omgeving beïnvloeden daarmee ook de organisatie van de 

brandweer. Ten tweede, de brandweer bestaat als organisatie uit verschillende samenhangende 

onderdelen die niet los van elkaar kunnen bestaan. Hierbij kan een onderscheidt worden gemaakt 

tussen harde en zachte organisatiefactoren. Harde factoren zijn ondermeer de ICT structuur, 

functiehuizen voor het personeel, de hiërarchische structuur van een organisatie en prestatie-

indicatoren. Bij zachte factoren kan gedacht worden aan de organisatiecultuur, leiderschap- en 

managementstijlen en het personeel. Harde factoren kunnen relatief eenvoudig worden aangepast 

of vervangen maar om een structuur verandering daadwerkelijk effectief en efficiënt te laten zijn 

zullen ook de zachte factoren mee moeten ontwikkelen. Dit betekent dat een succesvolle 

verandering van de strategie eigenlijk niet bewerkstelligd kan worden zonder dat dit invloed heeft 

op zowel harde als zachte organisatie factoren. Bij organisatieverandering zal daarom aan alle 

onderdelen aandacht besteedt moeten worden.  
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Verandering staat dan ook in veel gevallen voor een lang en complex proces. Dit onderzoek richt zich 

op de gewenste strategieverandering bij de brandweer, gegeven dat alle overige factoren ook aan 

verandering onderhevig zullen zijn (Rozendal e.a., 2005: 11-29).  

3.4.2 Veranderen als reactie op de omgeving 

Gezien de complexiteit van de context van de brandweer en de ambiguïteit van het begrip veiligheid 

wordt gesteld dat er altijd een balans gevonden dient te worden tussen de ontwikkelingen die zich 

afspelen in de omgeving van de brandweer enerzijds en de ontwikkelingen die zich afspelen binnen 

de organisatie van de brandweer anderzijds. Daarbij lijkt de voorkeur uit te gaan naar een balans die 

wordt bereikt doordat de brandweer haar organisatie verandert als reactie op ontwikkelingen in 

haar omgeving en niet doordat de brandweer vooruit loopt op ontwikkelingen in haar omgeving. 

Hiermee wordt de kans op misinterpretatie van de omgeving worden verkleind, iets wat funest kan 

zijn voor het functioneren van een relatief logge en bureaucratische organisatie zoals de brandweer 

(Rozendal e.a., 2005: 8).  

3.4.3 Politiek - Maatschappelijke context 

De complexiteit van de context wordt verder veroorzaakt doordat rampen zoals de vuurwerkramp in 

Enschede (2000), de cafébrand in Volendam (2001) en de recente rellen bij het ‘I Love los’ festival in 

Hoek van Holland (2009) ervoor hebben gezorgd dat het begrip veiligheid politiek geladen is geraakt. 

De burger houdt de politiek verantwoordelijk voor haar veiligheid en de politiek is zich ook meer 

gaan bemoeien met veiligheidsvraagstukken. Door deze ontwikkeling is veranderen nog moeilijker 

geworden voor de brandweer. Zo zou een minder repressieve aanpak wel eens tot gevolg kunnen 

hebben dat dit ten koste gaat van de ervaren veiligheid bij de burger. Zij zal dan weer de druk op de 

politiek vergroten om deze verandering tegen te gaan. Ondanks dit hierbij enkel sprake is van 

speculaties is een dergelijke situatie zeker niet ondenkbaar in de huidige maatschappij. Dit wordt 

ondersteun door het feit dat de brandweer als redder in nood een uitstekend imago heeft onder de 

Nederlandse bevolking. Zowel medewerkers op de repressieve afdelingen als bij burgers lijkt dan 

ook een negatief beeld te bestaan over de verschuiving naar een meer preventieve en proactie 

aanpak (Helsloot e.a., 2007: 515; Rozendal e.a., 2005: 11-29) 

3.4.4 Het veranderproces 

Meer concreet kan ook de implementatie van risicomanagement als een proces worden beschreven. 

Risicomanagement vergt verschillende ontwikkelingen, bewustwording en een aantal investeringen 

binnen de organisatie welke een bepaalde doorlooptijd hebben. De implementatie en uitvoering van 

risicomanagement begint bij het strategische beleid. Dit, voornamelijk in relatie tot de 

netwerkpartners van de brandweer en haar eigen (strategisch) personeel. Het management van de 

brandweer moet zich bewust zijn van het belang van risicomanagement en dit ook dusdanig 

communiceren en uitdragen. Bij de implementatie van risicomanagement is een bepaalde topdown 

druk nodig om het belang van risicomanagement te over te kunnen brengen aan de rest van de 

organisatie. Uiteindelijk moet de brandweer, in samenwerking met de netwerkpartners, 

risicomanagement ook daadwerkelijk gaan toepassen om risicobeheersing te kunnen 

bewerkstelligen. Daarom dient het beleid met betrekking tot personeel, promotie en voorlichting, 



 
 

50 

 

werving en selectie en training en opleiding ook gericht te zijn op risicomanagement. Zowel het 

personeel als de netwerkpartners moeten worden gestimuleerd om te werken en te denken in 

termen van risicomanagement en risicobeheersing (Elsenaar e.a., 2009a: 59).  

 

(Figuur 7: gebaseerd op ‘Fase ontwikkeling risicomanagement’, Elsenaar e.a., 2009a: 57) 

In figuur 7 staat het ontwikkelingsproces van risicomanagement bij de brandweer weergegeven. Dit 

is op basis van de al eerder besproken vervlechting tussen governance en risicomanagement waarbij 

de zes onderdelen van risicomanagement zijn besproken. De brandweer staat in dit model aan de 

linkerkant weergegeven in haar gewenste managementrol binnen het netwerk. De brandweer 

initieert daarbij de kaders, de strategie en de doelstellingen en zal daarop ook toezicht houden. De 

overige fases zijn gelijk aan de overige onderdelen van risicomanagement zoals besproken in de 

paragraaf over governance en risicomanagement. 

3.4.5 Hoe kan netwerkmanagement bijdragen aan risicomanagement?  

De belangrijkste conclusie voor dit onderzoek uit deze paragraaf is dat het verandervermogen van de 

brandweer en de richting waarop wordt veranderd voor een belangrijk deel wordt bepaald vanuit de 

politiek - maatschappelijke context. Zoals ook al bleek uit de paragraaf over netwerkmanagement en 

- samenwerking is de mate waarin de brandweer in staat is haar managementrol succesvol te 

vervullen en overeenstemming bereikt kan worden over de inhoud, kans en impact van risico’s, van 

grote invloed op de veranderende relatie met haar ketenpartners en het functioneren van dit 

netwerk. Veel cruciale succesfactoren voor veranderen zitten in harde en zachte 

organisatiefactoren, welke in dit onderzoek buiten beschouwing worden gelaten. 
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3.5 Hoe kan netwerkmanagement bijdragen aan risicomanagement? 
In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste begrippen en factoren van risicobeheersing en -management 

behandeld. Afstuitend zal een beschouwing plaatsvinden van de relatie tussen deze begrippen en 

het organiseren van risicomanagement. Dit dient ter beantwoording van de derde en afsluitende 

theoretische deelvraag en ter ondersteuning van de operationalisering van dit theoretisch kader.  

 

Het managen van risicobeheersing kan onderverdeeld worden in het efficiënter organiseren van de 

repressie en het beheersen van brandveiligheidsrisico’s. Het eerste aspect is voornamelijk gericht op 

de interne organisatie, op hoe personeel en materieel efficiënter kunnen worden ingezet en 

georganiseerd. Het tweede aspect is, om aan te sluiten bij de Strategische reis van de NVBR, vanuit 

een externe netwerkbenadering ingestoken. Zowel voor de interne als de externe aspecten van 

risicobeheersing lijkt governance een geschikt sturingsinstrument. Het kan namelijk bijdragen aan 

een transparantere inrichting van de brandweerorganisatie en het gewenste netwerk. Dit leidt er 

uiteindelijk toe dat er een betere toetsing en monitoring van resultaten kan plaatsvinden, wat het 

weer eenvoudiger maakt om te leren van het eigen optreden bij incidenten en om verantwoording 

af te leggen aan belanghebbenden. Onder de belanghebbenden bevinden zich de netwerkpartners 

van de brandweer en de formeel verantwoordelijke overheden. Daarnaast kan een duidelijke 

governancestructuur bijdragen aan het vergroten van de flexibiliteit van de brandweerorganisatie en 

het netwerk. Flexibiliteit maakt het mogelijk om ad hoc in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de 

omgeving. Dit is van belang vanwege de complexiteit van de bestuurlijke context van de brandweer 

en de, in de inleiding beschreven, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Governance 

netwerken worden geacht beter in staat te zijn om in te spelen op een complexe omgeving, de 

betrokkenheid van zowel hiërarchisch ondergeschikte als gelijke partijen en de betrokkenheid van 

private en publieke partijen. Gezien het politiek-maatschappelijke belang dat wordt gehecht aan 

veiligheid en de toekomstvisie van de brandweer lijken al deze facetten terug te komen bij de casus 

van de brandweer.  

Uit de theorie is ook gebleken dat de fases van risicobeheersing, uit de disaster risk management 

cycle (figuur 5), overeenkomen met de sturingsmechanismen van governance (figuur 6). Tevens 

wordt vanuit zowel de benadering van Carr van risicobeheersing als de benadering van governance 

as self-organizing networks door van Bortel veel waarde gehecht aan een actieve betrokkenheid van 

burgers.  

Vanuit dit theoretisch kader kan geconcludeerd worden dat netwerksamenwerking in grote mate 

kan bijdragen aan risicomanagement en misschien zelfs als een gewenste benadering kan worden 

beschouwd. Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat het onduidelijk is gebleven wat de rol van 

vertrouwen is binnen een netwerkbenadering, of er voldoende bereidheid bestaat onder potentiële 

partners om mee te werken en of er een win-winsituatie kan worden bereikt tussen de brandweer, 

de overheid en deze potentiële partners. Dit lijkt voor een deel af te hangen van de 

overtuigingskracht van de brandweer om bestuurders, hulpverleningsdiensten, burgers en andere 

partners mee te krijgen. 
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De complexiteit en ambiguïteit van risico’s en risicobeheersing, van het politiek - maatschappelijke 

veld waarin brandveiligheid wordt georganiseerd en van een integrale aanpak van risicobeheersing 

en management vormen de wetenschappelijke context van dit onderzoek. Er zal onderzocht worden 

of in de praktijk de randvoorwaarden bestaan of kunnen bestaan om binnen deze context op een 

succesvolle manier invulling en uitvoering te geven aan risicomanagement. Daarbij wordt zowel 

gekeken naar de interne organisatie van de brandweer als de externe omgeving waarin het 

gewenste netwerk functioneert, zullen daarin worden meegenomen. Hoe dit zorgvuldig, valide en 

betrouwbaar onderzocht zal worden, zal in het volgende hoofdstuk over de onderzoeksmethoden 

worden besproken. 
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4. Van theorie naar praktijk: methoden en technieken 
In de inleiding, de bestuurlijke context en het theoretisch kader is de basis gelegd voor dit 

onderzoek. In het theoretisch kader zijn de belangrijkste concepten en theorieën voor dit onderzoek 

uiteengezet en in relatie gebracht tot de casus die centraal staat in dit onderzoek. Uiteindelijk zijn de 

theoretische deelvragen beantwoord en gaan we over tot het empirische onderzoek. Het is echter 

niet mogelijk om aan de hand van deze basis direct te gaan onderzoeken. De theorie dient 

geoperationaliseerd te worden ter structurering van de interviews en verschillende analyses. Ook 

moet bewustwording gecreëerd worden over de rol van onderzoeker en de wijze waarop de 

betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek gewaarborgd kunnen worden. 

4.1 De rol van onderzoeker: DUB-ben? 
Het onderzoek is enerzijds uitgevoerd vanuit de rol van junior onderzoeker van de Universiteit 

Utrecht, voor mijn afstudeerscriptie in het kader van de master Publiek Management. Anderzijds is 

het onderzoek uitgevoerd vanuit de functie van stagiair bij Deloitte Consulting. Het resultaat van het 

onderzoek is daardoor ook tweeledig. Zo komt er een afstudeerscriptie voor de Universiteit en een 

publicatie voor Deloitte. Deze publicatie zal ingezet worden als informatie instrument voor 

brandweerkorpsen.  

De rol van onderzoeker en de functie van de scriptie beïnvloeden de positie van onderzoeker en de 

relatie met de respondenten. De functie van stagiair bij Deloitte Consulting kan bepaalde 

verwachtingen oproepen bij de respondenten en zijn of haar houding beïnvloeden. Het is 

bijvoorbeeld niet ondenkbaar dat respondenten niet willen meewerken met een onderzoek voor 

een adviesbureau omdat zij denken dat dit enkel dient ter bevordering van de relatie en toekomstige 

acquisitie. Het is belangrijk dat de onderzoeker zich van deze positie bewust is en ook blijft 

benadrukken dat het afstudeeronderzoek centraal staat, de antwoorden en uitkomsten discreet 

behandeld zullen worden, enkel gebruikt zullen worden voor de scriptie en de publicatie en niet 

ingezet zullen worden ten behoeve van verder gewin voor Deloitte.  

Toch is ervoor gekozen om als onderzoeker altijd de rol van stagiair kenbaar te maken, bij personen 

en organisaties die meewerken aan dit onderzoek. Dit komt overeen met de ethische principes van 

onderzoek doen. Dit kan uiteindelijk ook de relatie met de respondent ten goede komen. Respect, 

goedwillendheid, rechtvaardigheid, vertrouwen en wetenschappelijke integriteit zijn belangrijke 

ethische aspecten van onderzoek die tijdens dit onderzoek in acht genomen zullen worden (Meijer, 

college 19-02-2010). 

In de praktijk is er bij het benaderen van potentiële respondenten, om mee te werken aan het 

onderzoek voor de scriptie en de publicatie, geen weerstand ervaren. Tijdens het afnemen van de 

interviews is er in sommige gevallen, voornamelijk bij relatief hoge functionarissen, wel enige 

weerstand ervaren bij respondenten tegen de betrokkenheid van een adviesbureau. De effecten van 

deze weerstand zijn echter als beperkt beschouwd. Een dergelijke houding was namelijk vooral 

zichtbaar tijdens de voorstelronde van een interview en leek af te nemen naarmate een interview 

vorderde. Dit is te verklaren doordat respondenten, die relatief lang van te voren zijn benaderd, 
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mogelijk de rol van stagiair bij Deloitte Consulting waren vergeten of doordat het benadrukken van 

de prioriteit van de afstudeerscriptie een positieve invloed op de houding van de respondent heeft 

gehad.  

Het is als onderzoeker een leerzame ervaring om met drie verschillende organisatie te maken te 

hebben tijdens het onderzoek. Deloitte (D) als stageorganisatie, de Universiteit (U) als 

‘opdrachtgever’, ‘begeleider’ en ‘beoordelaar’ van dit wetenschappelijke onderzoek en de 

Brandweer (B) als onderzoeksorganisatie. Het was dan ook regelmatig DUB-ben welke rol en 

houding in verschillende situaties het meest gewenst was. Een sprekend voorbeeld hiervan is de 

kleding keuze, binnen Deloitte is het de norm om in pak naar gesprekken te gaan terwijl sommige 

respondenten aangaven dat de onderzoeker als enigszins ‘overdressed’ werd ervaren. De effecten 

van het DUB-ben zullen worden meegenomen in de betrouwbaarheid en validiteit van dit 

onderzoek. 

4.2 Betrouwbaarheid en Validiteit 
De validiteit zegt iets over de ‘geldigheid’ van het onderzoek. Wordt er gemeten wat gepretendeerd 

wordt te meten en welke externe invloeden zijn er van toepassing op het onderzoek? Vanwege de 

rol van zowel student als stagiair tijdens het onderzoek en de weerstand die is ervaren is tegen de 

betrokkenheid van adviesbureaus kan gesteld worden dat dit van invloed is geweest op de validiteit 

van het onderzoek. Ondanks dat slechts in beperkte mate weerstand is ervaren heeft dit zich 

mogelijk wel geuit in de openheid en kritische houding van respondenten. Aanwijzingen in deze 

richting blijken uit de opmerkingen van respondenten over de wijze waarop de onderzoeker was 

gekleed en dat dit gerelateerd werd aan advieswerk.  

Om de invloed van deze ervaringen op de validiteit van het onderzoek te beperken is er voor 

gekozen om gebruik te maken van triangulatie. Dit is het op twee verschillende manieren meten van 

hetzelfde subject/ begrip van onderzoek. Om dit te kunnen bewerkstelligen is er zowel gebruik 

gemaakt van documentanalyse als van interviews. Hierdoor wordt het mogelijk om de resultaten uit 

de interviews te toetsen aan beschikbare documenten en daardoor uitspraken te doen over de 

validiteit van de resultaten uit de interviews. Als bronnen voor de documentanalyse zijn 

voornamelijk beleidsplannen, jaarverslagen, notities en overige publicaties van het Rijk, het 

Veiligheidsberaad en de NVBR gebruikt. De NVBR is als landelijke brancheorganisatie en 

kenniscentrum voor de brandweer de belangrijkste bron van informatie met betrekking tot de 

Strategische reis en andere ontwikkelingen die samenhangen met risicobeheersing. Documenten 

van het Rijk en het Veiligheidsberaad gaan meer over de randvoorwaarden en kwaliteitseisen 

waaraan risicobeheersing, preventie en proactie minimaal moeten voldoen. Deze bronnen zijn 

aangevuld met documentatie van de brandweer uit Liverpool. Hiervoor is gekozen omdat zij als 

belangrijkste voorbeeld dienen voor Community safety in Nederland.  

Daarnaast kan het streven om interviews te houden met een zo breed mogelijke scala aan personen, 

die op verschillende wijze betrokken zijn bij de brandweer, als geslaagd worden beschouwd. 

Daarvoor zijn onder andere interviews gehouden met medewerkers van het NVBR, van verschillende 

brandweerkorpsen, van veiligheidsregio’s, van het Veiligheidsberaad en met hoogleraren op het 
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gebied van fysieke veiligheid. Door op een dergelijke wijze tweezijdig te meten is de 

betrouwbaarheid van de resultaten vergroot.  

Verder is getracht de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek te vergroten door op een 

weloverwogen wijze de respondenten te kiezen. Binnen de brandweerkorpsen hebben de interviews 

plaatsgevonden met medewerkers die betrokken zijn bij risicobeheersing, preventie en proactie. Zij 

variëren van beleidsmedewerkers van een afdeling proactie en preventie tot regionale 

commandanten. Bij de NVBR zijn medewerkers benaderd, die een belangrijke rol hebben vertolkt bij 

de ontwikkeling van de Strategische reis en de visie op risicobeheersing en -management. Daarnaast 

zijn er verschillende wetenschappers met betrekking tot risicomanagement geïnterviewd. Zij zijn 

afkomstig van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Technische Universiteit Delft. In totaal zijn er 

19 interviews gehouden. De volledige lijst met respondenten vindt u in bijlage 1 (Meijer, college 19-

02-2010; van Thiel, 2007: 58-59). 

 

Het streven was om zo consistent mogelijk het onderzoek uit te voeren. Daarvoor is bij 

documentanalyse zoveel mogelijk vastgehouden aan de operationalisatie van het onderzoek. De 

daarin vastgestelde topics van onderzoek zijn ook daadwerkelijk onderzocht. Bij de interviews is 

vastgehouden aan een vergelijkbare setting per interview. De voorkeur is uit gegaan naar een 

gesloten ruimte waarin alleen de respondent en de onderzoeker aanwezig zijn. Dit is bij alle 19 de 

interviews ook gelukt. 

Consistentie bij de documentanalyse en de interviews en een rustige en gesloten ruimte voor deze 

interviews vergroot de nauwkeurigheid en daarmee de betrouwbaarheid van het onderzoek. Door te 

kiezen voor een rustige en gesloten ruimte wordt ook voorkomen dat respondenten tijdens het 

interview worden afgeleid of niet volledig naar eigen inzicht antwoord geven op de vragen omdat er 

bijvoorbeeld collega’s in de buurt zijn. Andere kenmerken van respondenten die de antwoorden en 

de betekenis daarvan kunnen beïnvloeden zijn de tijd die een respondent werkzaam is binnen de 

organisatie en de hiërarchische positie van de respondent binnen zijn of haar organisatie. Ook geven 

de respondenten informatie over de organisatie als geheel maar is er sprake van een individuele 

visie, er moet telkens bewust worden overwogen of en in welke mate deze antwoorden zijn te 

generaliseren naar het niveau van de gehele organisatie. Enerzijds ondervangt de triangulatie deels 

dit probleem en anderzijds kunnen bepaalde antwoorden in daaropvolgende interviews ook worden 

getoetst, om de betrouwbaarheid en validiteit van de resultaten te kunnen vergroten en deze niet 

meer als toevallig te hoeven bestempelen, maar als systematisch (Meijer, college 19-02-2010; van 

Thiel, 2007: 55-57).  

Bij een individuele visie sprake is er ook sprake van een gekleurde visie, respondenten zijn zich niet 

altijd even bewust van het eigen handelen, doen en laten. Daarnaast vertellen mensen liever 

positieve ervaringen dan negatieve ervaringen en vertellen zij dit op basis van een selectief 

geheugen, zij herinneren dat wat ze zich willen herinneren. Het is belangrijk hiervan bewust te zijn 

tijdens het onderzoek, de hoeveelheid respondenten en overeenkomstige antwoorden kunnen 

daarbij de betrouwbaarheid van de resultaten vergroten. De strategie verandering van de 

brandweer waar dit onderzoek zich op richt wordt mede ingegeven door politieke druk om te 

bezuinigen en te veranderen, het gevaar van zogenaamde sociaal wenselijke antwoorden lijkt 



 
 

56 

 

daarmee aanwezig binnen dit onderzoek. Mede doordat veel visies, plannen en doelstellingen met 

betrekking tot risicomanagement al zijn vastgesteld en vastgelegd in documenten is het, in sommige 

gevallen, ondersteunen van deze ideeën door het geven van sociaal wenselijke antwoorden een 

reële verwachting. Sociaal wenselijke antwoorden kunnen deels ondervangen worden door als 

interviewer neutraliteit in houding en vraagstelling na te streven, dit geeft de respondent het idee 

dat hij of zij vrij is om zelf de inhoud, waarde en oordeel van de reactie op een vraag te bepalen 

(Baarda e.a., 2001: 223-224). 

De positie van de respondenten zal bij de analyse een rol spelen omdat er de resultaten uit 

interviews met relatief hoge functionarissen, zoals directeuren van veiligheidsregio’s en regionaal 

commandanten, een zwaarder gewogen kunnen worden dan antwoorden van beleidsmedewerkers. 

Zij hebben kortweg meer hiërarchische bevoegdheden en de autoriteit om beslissingen te nemen 

met betrekking tot risicobeheersing, proactie en preventie. Mede daarom, maar ook om de 

consistentie van het onderzoek te vergroten, zijn opvallende antwoorden van respondenten voor 

het onderzoek bij verschillende andere interviews zeer consequent en precies getoetst. Het toetsen 

van antwoorden ondersteund ook de mate waarin resultaten als objectief kunnen worden 

beschouwd. Om een zo volledig en objectief beeld te kunnen schetsen van de veranderingen bij de 

brandweer is er tijdens de interviews altijd carte blanche gespeeld. Dit betekent dat de interviewer 

altijd open en eerlijk is geweest maar ook minder aangename onderwerpen, zoals de bezuinigingen, 

heeft aangesneden tijdens de interviews.  

4.3 Methoden van onderzoek 
Zoals eerder aan bod is gekomen, is binnen dit onderzoek gebruik gemaakt van zowel 

documentanalyse als interviews. Waarom zijn dan juist deze twee methoden geselecteerd? Omdat 

er sprake is van een onderzoek naar de veranderende strategie van de brandweer bieden lange 

termijn plannen een belangrijk handvat voor onderzoek. In beleidsplannen, visie documenten, 

verslagen en rapportages wordt de visie op en de strategie van de toekomst door de brandweer 

uiteengezet. Aan de hand van deze documenten kan dan geanalyseerd worden of deze plannen 

aansluiten bij de verwachtingen die vanuit de inleiding en het theoretisch kader zijn opgebouwd. 

Ook dienen deze documenten, als onderdeel van de triangulatie, als checks & balances voor de 

resultaten uit de interviews. Er kan relatief eenvoudig worden geanalyseerd of meningen en visies 

van respondenten overeen komen met organisatiebrede visies en strategieën en met bijvoorbeeld 

de standpunten van de NVBR over risicomanagement. 

De interviews hebben plaatsgevonden aan de hand van een topiclijst, die in de hier opvolgende 

operationalisering is vastgesteld. Het operationaliseren is gebeurt aan de hand van het oriënterende 

theoretisch kader van dit onderzoek. Op deze manier is een zo compleet mogelijke lijst van 

begrippen en elementen van onderzoek vastgesteld. De topics bepalen dan ook welke begrippen en 

elementen er daadwerkelijk gemeten zijn tijdens het onderzoek.  

De topiclijst vormt de uitgangspositie voor het verdere onderzoek, er is daarmee sprake van een 

zogenaamd half gestructureerd onderzoek. Hier is voor gekozen omdat het onderwerp van 

onderzoek dusdanig complex is, dat er een veelvoud aan visies en meningen over kan bestaan. De 

topics dienen voornamelijk ter vergroting van de consistentie van het onderzoek omdat de 
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documenten en de interviews op basis van deze topics, op overeenkomstige wijze zullen worden 

geanalyseerd (Baarda e.a., 2001: 184). 

Er is gekozen voor interviews omdat het onderzoek ten doel heeft om kennis en opinies te 

verzamelen over de mogelijkheden voor de brandweer om risicomanagement op een succesvolle 

manier te implementeren en wat dit betekent voor de relatie met de netwerkpartners, om daar 

uiteindelijk meer generieke uitspraken over te kunnen doen. Interviews zijn daarvoor de meest 

geschikte methode, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld observaties waarmee het gedrag van 

betrokkenen beoordeeld kan worden (Baarda e.a., 2001: 184).  

De analyse van beide methoden van onderzoek zal gebeuren aan de hand van een Excel 

verwerkingsmodel. Deze is ontwikkeld in samenwerking met mijn begeleider van Deloitte en ziet er 

als volgt uit: 

(Figuur 8: Verwerkingsschema interviews en documentanalyse, ontwikkeld in samenwerking met Deloitte) 

In dit schema is het mogelijk de topics die zijn vastgesteld, aangevuld met overige vragen of 

opmerkingen die naar voren komen tijdens het onderzoek, te verwerken. In de linkerkolom worden 

de topics, vragen of opmerkingen genoteerd. In de tweede kolom komen de kenmerken van deze 

topics uit de documenten of de antwoorden van respondenten. Daarna kan kort de link met 

risicomanagement worden aangegeven, dit indien relevant. In de vierde kolom van links kunnen 

eventueel verwante opmerkingen worden weergegeven. De vijfde kolom biedt ruimte voor de 

relatie tussen de kenmerken van een topic en de strategische organisatie van de brandweer en/ of 

haar relatie met de netwerkpartners. Als laatste kan, in de rechter kolom, het gehele antwoord 

worden geanalyseerd en toegelicht. Deze methode maakt het mogelijk om documenten en 

interviews op overeenkomstige en consistente wijze te analyseren, daarmee wordt ook weer de 

betrouwbaarheid en de validiteit van het onderzoek vergroot. Tevens maakt een consistente 

werkwijze de uiteindelijke analyse transparanter.  
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Daarnaast sluit deze methode ook aan bij de probleemstelling van dit onderzoek. Aan deze 

probleemstelling zijn in het vorige hoofdstuk verschillende theoretische concepten gekoppeld, die 

uiteindelijk worden vertaald naar onderzoekstopics (paragraaf 4.4). Deze methode biedt zo enerzijds 

de mogelijkheid om vastgestelde onderzoekstopics te verwerken terwijl een Excel benadering 

anderzijds de mogelijkheid biedt om eenvoudig topics toe te voegen. Dit maakt het mogelijk om, 

nadat alle interviews zijn uitgevoerd en verwerkt, de codeerboom af te leiden uit deze methode.  

4.4 Operationalisering: wat wordt er onderzocht? 
De vorige paragrafen vormden eigenlijk al de aftrap voor deze operationalisering. In deze paragrafen 

is namelijk al nagedacht over het in de praktijk onderzoeken van het in de eerste vier hoofdstukken 

gelegde theoretische basis. Het proces van theorie naar het daadwerkelijke empirische onderzoek 

wordt ook wel het operationaliseren genoemd. Binnen dit proces wordt een kritische blik geworpen 

op de rol van onderzoeker, de context van het onderzoek, wat dit betekent voor de resultaten en 

hoe hier mee om kan worden gegaan. Dit is in de vorige paragrafen gebeurd. In deze paragraaf 

worden de belangrijkste begrippen van onderzoek uit het theoretisch kader van dit onderzoek 

‘meetbaar’ gemaakt. Dit betekent dat duidelijk wordt wat er onderzocht gaat worden. Om de 

documenten en interviews op overeenkomstige en consistente wijze te analyseren is hiervoor een 

topic lijst vastgesteld. Dit is gebeurd in aan de hand van de begrippen die zijn behandeld in het 

theoretisch kader en de elementen die zij omvatten.  

Deze topiclijst staat weergegeven op de volgende pagina. De beschreven topics vormen de 

basisstructuur voor zowel de documentanalyse als de interviews. Ook vormen zij de uitgangspunten 

voor de analyse van de uitkomsten uit beide onderzoeksmethoden. De topics zijn afgeleid uit de 

inleiding, het hoofdstuk over de context van de brandweer en de deelconclusies van de behandelde 

theoretische concepten. De herkomst van de topics staat aangegeven in de derde kolom van de 

topiclijst.  

 

De interviews zijn allemaal opgenomen en letterlijk getranscribeerd. Vervolgens zijn de interviews 

gelabeld met behulp van het programma MaxQda. De uiteindelijke analyse labels zijn vastgesteld 

aan de hand van een coderingsboom. Een coderingsboom is een afgeleide van de topiclijst en is 

vastgesteld nadat alle data is verzameld. Aan de hand van de verzamelde data zijn de 

interviewtopics geherstructureerd tot analyselabels. Deze labels vormen de categorieën en 

eventuele subcategorieën voor de analyse. De coderingsboom die is gehanteerd bij de analyses van 

dit onderzoek is terug te vinden in bijlage twee (Meijer, college 14-05-2010). 

 

In de volgende hoofdstukken vindt de daadwerkelijke analyse van de verzamelde data plaats. Per 

hoofdstuk zal antwoord worden gegeven op de verschillende empirische deelvragen. Bij de 

beantwoording van deze vragen zal direct gebruik worden gemaakt van de hiervoor beschreven 

triangulatie. Quotes, citaten en parafrases uit zowel documenten als interviews zullen worden 

gebruikt om een zo compleet en duidelijk mogelijke antwoorden te kunnen formuleren. 

 



 
 

59 

 

Topic/ Begrip Elementen Relatie met de theorie 

Ontwikkelingen  Lokale/ specifieke ontwikkelingen   Inleiding 

  Landelijke ontwikkelingen/ 
Strategische reis 

 Inleiding 

De verschuiving  Wat betekent dit voor de strategie en 
beleidsvorming 

 Risicomanagement 

  Wat betekent de verschuiving voor 
de interne organisatie 

 Organisatie verandering 

  Wat betekent de verschuiving voor 
de relatie met de externe omgeving? 

 Context hoofdstuk 

  Advies en voorlichting aan de burgers 
en bedrijven over 
brandveiligheidBewustwording en 
zelfredzaamheid 

 Risicomanagement 

  Verantwoordelijkheidsverdeling  Governance & 
Netwerksamenwerking 

Risicomanagement & 

ketensamenwerking 

 Welke invloed heeft de verandering 
in strategie op de 
ketensamenwerking 

 Netwerksamenwerking 

  Met welke partners wordt al 
samengewerkt binnen het 
beleidsterrein van proactie en 
preventie 

 Netwerksamenwerking 

  Wat zijn toekomstige mogelijke 
partners 

 Netwerksamenwerking 

  Welke belangen spelen er?  Netwerksamenwerking 

Bestuurbaarheid 

(governance) 

 Strategie en doelstellingen van 
risicomanagement 

 Risicomanagement & 
Governance 

  Bepalen van activiteiten om risico’s te 
beheersen of te voorkomen 

 Risicomanagement & 
Governance 

  Welke (management)rol vervult de 

brandweerorganisatie? 

 Governance 

  Welke rol speelt de veiligheidsregio 

daarbij? 

 Context hoofdstuk & 
Netwerksamenwerking 

  Bestuurbaarheid interne organisatie  Governance 

  Bestuurbaarheid ketensamenwerking  Governance & 
Netwerksamenwerking 

Toekomstvisie  Opportunities & threats  
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5. Naar een nieuwe brandweerorganisatie? 
Deze scriptie is begonnen met een introductie op de ontwikkelingen en veranderingen waar de 

brandweer hedendaags mee geconfronteerd wordt. In het daaropvolgende hoofdstuk is aandacht 

besteed aan de bestuurlijke context van de brandweer, in relatie tot verschillende instituties en 

overheden die participeren binnen het veld van brandveiligheid. Daarmee was dit onderzoek 

geïntroduceerd en afgebakend en kon worden begonnen met een theoretische verdieping van de 

begrippen en concepten die uit de eerste twee hoofdstukken zijn afgeleid. Dit theoretisch kader 

heeft de basis gevormd voor het empirisch onderzoek dat is uitgevoerd aan de hand van de 

beschreven methodologie. De analyse van de verzamelde data zal in dit hoofdstuk plaatsvinden. Aan 

de hand van interviews en relevante documenten zal antwoord worden gegeven op de verschillende 

empirische deelvragen. Dit zijn: 

1. Wat betekent de inzet van risicomanagement voor de interne organisatie van de brandweer?  

2. Welke invloed heeft de inzet van risicomanagement op het functioneren van het netwerk van de 

brandweer en haar netwerkpartners in brandveiligheid?  

3. Welke relatie bestaat er tussen het interne (deelvraag 1) en het externe (deelvraag 2) streven naar 

de implementatie en uitvoering van risicomanagement? 

 

Er zal echter worden begonnen met een beschrijving van het praktische nut en de noodzaak om de 

brandweerorganisatie te veranderen en de ontwikkelingen die hieraan ten grondslag liggen. Het is 

belangrijk om deze achtergrond in beeld te brengen omdat hierin de aanleiding en de oorzaak zitten 

verweven van het waarom de brandweer aan deze organisatorische aardverschuiving is begonnen. 

5.1 De noodzaak tot verandering 
Deze paragraaf gaat in op de vraag waarom de brandweer haar organisatie wil veranderen. De 

belangrijkste beperkingen van het huidige bedrijfsmodel en de kansen die een verschuiving naar de 

voorkant van de veiligheidsketen met zich mee brengen zullen worden besproken. Het is belangrijk 

om het nut en de noodzaak van deze verschuiving te begrijpen om de antwoorden op de empirische 

deelvragen in het juiste perspectief te kunnen plaatsen. Allereerst zal worden ingegaan op de 

beperkingen van de repressieve functie van de brandweer, die de afgelopen jaren aan het licht zijn 

gekomen. Ten tweede, zal de relatie tussen technologische ontwikkelingen en de noodzaak om als 

brandweer anders te werk te gaan worden beschreven. Als derde zal de veranderende positie van de 

vrijwilliger en de professionele brandweermedewerker aan bod komen. Afsluitend zal de invloed van 

de huidige overheidsbezuinigingen op de brandweerorganisatie worden behandeld.  
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Een grens aan het repressieve optreden van de brandweer? 

 

De brandweer bevindt zich in een situatie waarin zij lijkt aan te sluiten bij het openingscitaat van 

deze alinea. Want ‘door de jaren heen is er natuurlijk heel veel geld in de repressie gestopt maar 

waarbij je ziet dat het schadebeeld niet navenant is afgenomen. Sterker nog, het schadebeeld is 

eigenlijk lineair meegegroeid met het budget dat we aan de repressieve kant erin hebben gestopt’ 

(Robin Burgering, Regionaal commandant Noord-Holland Noord). De brandweerorganisatie lijkt 

daarmee de grens te hebben bereikt van haar repressieve mogelijkheden. Veranderen lijkt daarmee 

noodzakelijk om het huidige schadebeeld in de hand te kunnen houden en eventueel te kunnen 

verbeteren. Deze visie is ook de achterliggende gedachten van de Strategische reis van de NVBR en 

wordt ondersteund door alle 12 de respondenten met wie dit expliciet is besproken. 

Een kanttekening die hierbij kan worden geplaatst, is dat de brandweer voornamelijk bekend is om 

haar repressief handelen, hiervoor geprezen wordt en er daardoor een goed imago op na houdt 

(NVBR, 2010: 6). Brandweermannen en -vrouwen die branden blussen worden namelijk gezien als 

helden en zij zijn‘…daar ook bijna uitsluitend zichtbaar in...Zeker voor de doorsnee burger’ (Elie van 

Strien, regionaal commandant Rotterdam-Rijnmond). Het is daarom niet onvoorstelbaar dat het 

maatschappelijk en politiek moeilijk zal zijn om draagvlak te ontwikkelen voor een meer proactieve 

en preventieve aanpak, dit is ten slotte veel minder zichtbaar (Ben Ale, Hoogleraar veiligheid en 

rampenbestrijding TU Delft). De maatschappelijke en politieke complexiteit van dit vraagstuk zal bij 

de beantwoording van de empirische deelvraag over netwerksamenwerking worden behandeld. 

Dat de grens van het repressieve optreden van de brandweer is bereikt, wordt ook vanuit de praktijk 

ervaren. Dit komt doordat de brandweer ‘per definitie te laat is…na 20 minuten worden we 

gebeld…10 minuten later zijn we er…we redden dan geen mensen, we vinden mensen… ‘(Elie van 

Strien, Regionaal commandant Rotterdam-Rijnmond; Don Berghuijs, Algemeen directeur 

veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond). De brandweer is daarmee per definitie te laat om reddend op 

te treden, ze treedt enkel (schade) beperkend op. Daar kan aan worden toegevoegd dat ‘in 80% van 

de gevallen we met 6 man komen en dan is het een klusje wat je ook met 2 man kan en in 20% van 

de gevallen komen we met 6 man maar hebben we meer nodig…Je zou nog kunnen zeggen dat in 

10% van de gevallen het klopt met die 6 man want dan doe je even een binnenaanval en dan is het 

klaar en in 10% van de gevallen is het een uitslaande brand…en heb je meer eenheden nodig. Dus we 

hebben onze repressieve dienst niet in termen van zorg op maat georganiseerd…We komen met 6 

man aan om te kijken naar een valse melding’ (Don Berghuijs, Algemeen directeur veiligheidsregio 

Rotterdam-Rijnmond). 

 

 

‘Als wij willen dat de dingen blijven zoals zij zijn, dan zullen de dingen moeten veranderen.’ 

Giuseppe di Lampedusa 1896-1957, Italiaans schrijver, uit zijn boek: Het Luipaard 
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Technologische ontwikkelingen 

Daarnaast wordt de huidige Nederlandse maatschappij, door ondermeer technologische 

ontwikkelingen, gekenmerkt door een ‘interactieve complexiteit’. Daarbij kan gedacht worden aan 

voedselketens, energieleveranciers, de gezondheidszorg en ICT-netwerken. We zijn in Nederland in 

zoverre afhankelijk geworden van dergelijke schakelketens dat een verstoring ervan grote 

maatschappelijke gevolgen kan hebben. Denk maar eens terug aan de wereldwijde angst voor een 

‘millennium bug’ aan het einde van de vorige eeuw of maak een voorstelling waarin heel Nederland 

een week zonder stroom zit. Dergelijke incidenten worden ook wel ‘moderne crises’ genoemd en 

kunnen een relatief grote maatschappelijke en economische ontwrichting tot gevolg hebben. De 

brandweer kan dergelijke incidenten niet meer voorkomen door enkel repressief op te treden maar 

zij zullen de risico’s van moderne crises moeten proberen te beheersen of te voorkomen. Kortom, 

‘een kleine aanleiding, kan tegenwoordig verstrekkende gevolgen hebben…’(Don Berghuijs, 

Algemeen directeur veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond). 

Vrijwilligers en professionals 

Ook hebben maatschappelijke veranderingen van de afgelopen decennia hun weerslag op de 

brandweerorganisatie. Zo is ‘de brandweerorganisatie in Nederland vooral een 

vrijwilligersorganisatie, 80% is vrijwilligheid maar is dat dan toekomstbestendig?’ (Robin Burgering, 

Regionaal commandant Noord-Holland Noord). Dit is een belangrijke vraag die de 

brandweerorganisatie ook in de toekomst bezig zal houden, omdat er op dit moment al sprake is van 

een terugloop van het aantal vrijwillige brandweermannen en -vrouwen. ‘Er zijn een heleboel 

oorzaken waarom mensen geen vrijwilliger meer zijn…Mensen werken niet meer waar ze wonen, 

mensen hebben meer vrije tijd maar doen ook meer in de vrije tijd waardoor de brandweer als de 

grote hobby ook niet meer bestaat, de enorme opleidingsdruk die er op vrijwilligers komt te staan. 

Dat maakt het oninteressant soms…’(Sjirk Meijer, Beleidsmedewerker fysieke veiligheid Limburg-

Zuid). Ook in de toekomst zal een voldoende inzet van vrijwilligers dus een belangrijk organisatorisch 

dilemma blijven voor de brandweer. De vraag die daarbij gesteld kan worden is wat de invloed is van 

de huidige ontwikkelingen binnen de brandweerorganisatie op de inzet van vrijwilligers? Daarbij is 

het antwoord op deze vraag voor de brandweer niet alleen kwantitatief, hoeveel vrijwilligers hebben 

we in de toekomst nog nodig? Maar ook kwalitatief, zijn vrijwilligers bereid om ander typen 

werkzaamheden uit te voeren? Of moeten er ander typen vrijwilligers worden aangetrokken? 

Daarnaast wordt de brandweer niet alleen geconfronteerd met organisatorische uitdagingen op het 

gebied van de vrijwilliger. Ook de huidige inzet van de beroepsbrandweerman of -vrouw is niet meer 

efficiënt, ‘… als ik nu kijk naar het bedrijfsvoeringmodel met de 24-uurs dienst…Gezien de 

Arbeidstijdenwet is een medewerker, mag een medewerker nog meer 2 dagen in de week bij mij zijn 

en 5 dagen niet. Want na twee dagen heeft hij zijn 48 uur erop zitten. Dat dwingt dus om na te 

denken over ook andere organisatievormen.’ (Don Berghuijs, Algemeen directeur veiligheidsregio 

Rotterdam-Rijnmond). 
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Crisis of kans? 

Naast de bovengenoemde ontwikkelingen worden alle veiligheidsregio’s, waar de brandweer 

tegenwoordig onder valt, geconfronteerd met bezuinigingsdoelstellingen. Deze bezuinigingen zijn 

het gevolg van de huidige financiële crisis. Deze ‘crisis lijkt op een goed moment te komen in relatie 

tot de Strategische reis. Bestuurders zijn traditioneel niet of nauwelijks bereid te sleutelen aan 

veiligheid maar onder de druk van bezuinigingen worden ze hier toch toe gezet. Dit betekent dat het 

voor de brandweer mogelijk wordt om verschillende facetten van de Strategische reis uit te gaan 

voeren, waar anders mogelijk bestuurlijke weerstand tegen zou ontstaan’ (Ira Helsloot, Hoogleraar 

crisisbeheersing en fysieke veiligheid Vrije Universiteit Amsterdam en portefeuillehouder strategie 

en innovatie crisisbeheersing Amsterdam-Amstelland).  

De vraag is dan ook: ‘…als je die bezuinigingen niet had of je dan deze dingen ook in beweging had 

kunnen zetten’. De Strategische reis is echter ‘…nooit bedoeld als kostenbesparing, het was bedoeld 

om de kosten in de klauw te houden en tegelijkertijd het rendement te verhogen’ (Ricardo Weewer, 

Strategisch adviseur en plaatsvervangend commandant Amsterdam-Amstelland).  

Het gevaar van deze ontwikkeling is dat de maatregelen van de brandweer om de repressie 

efficiënter te organiseren en meer te investeren in proactie en preventie door het personeel en de 

politiek als bezuinigingsmaatregelen beoordeeld kunnen worden. Dit in tegenstelling tot het 

gewenste beeld van de brandweer waarbij deze acties beschouwd worden als noodzakelijke 

maatregelen om de brandveiligheid in Nederland te kunnen vergroten. Het is dan ook nog de vraag 

of deze bezuinigingsmaatregelen in de praktijk een ‘crisis of kans’ gaan vormen (Elie van Strien, 

Regionaal commandant Rotterdam-Rijnmond). 

Afsluiting en deelconclusie 

Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat de brandweer moet veranderen om haar 

bedrijfsmodel betaalbaar te kunnen houden, het huidige schadebeeld te kunnen beheersen of af te 

laten namen en om in te spelen op technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Daarbij is 

het nog onduidelijk wat een verschuiving naar de voorkant van de veiligheidsketen precies gaat 

opleveren in termen van het vergroten van de brandveiligheid in Nederland. Het is daarom een 

kwestie van het investeren in proactie en preventie maar tegelijkertijd ook de repressie effectiever 

en efficiënter blijven ontwikkelen. Branden zullen namelijk altijd geblust moeten worden. Alle 

respondenten delen deze visie. Maar wat voor effect dit heeft, zeker ook onder invloed van de 

bezuinigingen, op de interne organisatie van de brandweer en op het netwerk van 

brandveiligheidpartners zal in de volgende paragrafen worden besproken.  

5.2 Inspireren & verleiden 
De titel van deze paragraaf is afgeleid uit een citaat van Ricardo Weewer (Strategisch adviseur en 

plaatsvervangend commandant van het brandweerkorps Amsterdam-Amstelland). In dit citaat 

beschrijft hij dat de medewerkers op de werkvloer geïnspireerd en verleid dienen te worden, om ze 

bereid te vinden om van de achterkant naar de voorkant van de veiligheidsketen te verschuiven. 
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Het citaat wekt de suggestie dat een dergelijke verschuiving binnen de brandweerorganisatie 

weerstand kan oproepen bij haar medewerkers en dat het de taak is van de brandweertop om dit 

weg te nemen door te ‘inspireren en te verleiden’. Alle (14) respondenten erkennen dat weerstand 

op de werkvloer te verwachten is, of zelfs al ervaren wordt. Er zal dieper op deze kwestie worden 

ingegaan door antwoord te geven op de volgende deelvraag: 

 

Wat betekent de inzet van risicomanagement voor de interne organisatie van de brandweer?  

Om deze vraag te kunnen beantwoorden en de mogelijke weerstand van werknemers tegen de 

huidige ontwikkelingen te begrijpen, zal eerst worden ingegaan op de taken en het personeel van de 

huidige brandweerorganisatie. Daarna zal beschreven worden hoe de brandweer aan 

risicomanagement kan gaan doen en wat dit voor invloed heeft op de interne organisatie van de 

brandweer. Voordat er een antwoord geformuleerd kan worden op deze vraag zal er ook nog stil 

worden gestaan bij de bestuurbaarheid van een veranderende interne organisatie, ofwel het 

governancevraagstuk waar zij mee te maken krijgt. 

5.2.1 De conservatieve brandweerorganisatie 

 

Machiavelli (1446-1507) schreef in zijn tijd al dat het zeer moeilijk is om te veranderen. In de vorige 

paragraaf is echter al aangetoond dat het voor de brandweer noodzakelijk is om te veranderen. Dat 

de wijze waarop deze verandering gebracht dient te worden door verschillende respondenten als 

‘light & leuk’ wordt beschreven en door middel van ‘inspireren & verleiden’ laat zien dat ook zij 

erkennen dat er sprake is van een moeilijk proces. De complexiteit van dit proces wordt ondermeer 

veroorzaakt doordat de brandweer over het algemeen wordt gezien als een traditionele en 

conservatie organisatie, waarbij de interne focus ligt op het blussen van branden. Om deze visie op 

de brandweerorganisatie te ontleden zal worden ingegaan op de cultuur van de huidige 

brandweerorganisatie en haar brandweermannen en -vrouwen en hoe dit de bereidheid tot 

veranderen beïnvloedt. Daarnaast zullen er nog twee argumenten, met betrekking tot topdown 

implementatie en het anders organiseren van de repressie, worden behandeld die tot weerstand 

kunnen leiden onder werknemers. 

Spuitgasten of adviseurs en voorlichters? 

Alle (12) respondenten, bij wie de kenmerken en de veranderbereidheid van de huidige 

brandweerorganisatie ter sprake zijn gekomen, ondersteunen de visie dat de brandweer een relatief 

conservatieve en traditionele organisatie is. Ben Ale (Hoogleraar veiligheid en rampenbestrijding aan 

de TU Delft) stelt dat brandweermannen en -vrouwen vanuit een traditioneel oogpunt gezien 

kunnen worden als zogenaamde ‘spuitgasten’, die niet gewend zijn om advies en voorlichting te 

‘Men dient te beseffen dat er niets moeilijker is om uit te voeren, noch meer twijfelachtig qua 

succes, noch meer gevaarlijk te hanteren, dan een nieuwe orde der dingen te initiëren.’  

Niccolò Machiavelli (1469-1527), Italiaans staatsman en filosoof  
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geven. Het conservatisme van de brandweerorganisatie wordt ook zeer krachtig omschreven door 

Don Berghuijs (Algemeen directeur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond). Het stelt dat de 

brandweer ‘…historisch conservatief is. De achteruitkijkspiegel is net iets groter dan de voorruit als 

beeld. Waardoor het heel moeilijk is om te veranderen. Dat komt ook omdat de brandweerman zich 

heel sterk identificeert met zijn vak en het dienstbaar zijn aan de samenleving. Hoe kan dat nou ter 

discussie komen? Hoe ik mijn vak uitvoer…waar behoefte aan is, vind ik, is ook een verzakelijking van 

het denken over de brandweer.’  

Ondanks dat de brandweer van oudsher wettelijk verplicht is om advies te geven, bij onder andere 

gebruiksvergunningen en bouwvergunningen, vraagt een toename van het aantal voorlichting- en 

advieswerkzaamheden om andere competenties. Het verschil in benodigde vaardigheden tussen de 

traditionele brandweerman of -vrouw, die heeft gekozen voor en is opgeleidt om branden te 

blussen, en de brandweermedewerker die aan proactie en preventie doet wordt dan ook door een 

groot deel van de respondenten als relatief groot gezien.  

Marcel van Galen (Hoofd afdeling risicobeheersing van het regiokorps Flevoland) beschrijft dit 

verschil als volgt: ‘Niets ten kwade van brandweermensen zoals ze nu zijn. Mensen doen hun werk en 

hebben gekozen voor een brandweerorganisatie, hebben gekozen voor de warme tak van sport…De 

mensen die er werken zijn ook van nature wat hiërarchisch en zwart wit denkers. Die kunnen wat 

lastiger de nuance vinden als we gaan naar de voorkant van de veiligheidsketen. Dan zul je veel meer 

oog moeten hebben van wat speelt er nou in zo een samenleving, wat heeft dat nou van doen, als ik 

wat met die afspreek kan het nog wel eens gevolgen heeft dit dan voor een ander het is veel meer 

werken in netwerken. Het is veel meer in die samenleving staan en veel meer bezig zijn met de 

omgeving om je heen, dat staat haaks op bijvoorbeeld 24 uurdienst wat een soort familie is, een 

soort gezin is die ja hun 24 uren draaien in de eigen groep en dat is het dan voor dat werkt zijn ze 

aangenomen dat zijn dus echt andere mensen dan de netwerkdenkers.’ 

 

Er bestaat echter een grote diversiteit aan percepties en visies onder de respondenten over of de 

traditionele brandweerman of -vrouw bereid is en omgeschoold kan worden om voorlichting- en 

advieswerkzaamheden te gaan vervullen of dat daar daadwerkelijk een ander type werknemer voor 

noodzakelijk is. Drie respondenten gaven nadrukkelijk aan dat er bereidheid bestaat onder de 

brandweermedewerkers om andere werkzaamheden te gaan verrichten terwijl vijf andere 

respondenten aangaven dat hier weerstand tegen bestaat en er in de toekomst ook medewerkers 

met andere competenties aangetrokken zullen worden.  

Marjan Heijman (Programmacoördinator crisisbeheersing en rampenbestrijding NVBR) en Ben Ale 

(Hoogleraar veiligheid en rampenbestrijding aan de TU Delft) vroegen zich daarbij zelfs hardop af of 

dit kan leiden tot een tweedeling binnen de brandweerorganisatie, omdat de culturen van beide 

typen medewerkers dusdanig van elkaar zullen verschillen.  

Vanuit de ontwikkeling van de veiligheidsregio’s gaven Don Berghuijs (Algemeen directeur van de 

veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond) en Maarten Worp (Beleidsmedewerkers risicobeheersing 

veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond) aan dat proactie en preventie steeds vaker losgeweekt zal 
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worden van de brandweer en multidisciplinair, met de GHOR, gemeenten en de politie, zal worden 

ingestoken binnen de veiligheidsregio.  

Topdown gestuurde veranderingen, ook aan de repressieve kant...  

Uit de interviews is gebleken dat er mogelijk nog twee redenen zijn die aanleiding kunnen geven tot 

weerstand bij werknemers van de brandweer. 

Ten eerste zijn de Strategische reis en vele andere initiatieven voor de verschuiving naar de voorkant 

van de veiligheidsketen in veel gevallen aan de top van de brandweerorganisatie bedacht. De 

implementatie vindt dan ook voornamelijk topdown plaats. Dit heeft tot gevolg dat ‘in de warme 

organisatie…de Strategische reis nog niet echt is gedaald, dat is ook logisch, daar is geen tijd voor 

geweest en geen geld voor geweest. We staan nog aan de vooravond van dit proces’ (Marcel van 

Galen, Hoofd afdeling risicobeheersing van het regiokorps Flevoland). Al in de vorige paragraaf is 

beschreven dat dit proces nu in een volgende versnelling is geraakt vanwege de 

bezuinigingsdoelstellingen. De kans bestaat, of wordt zelfs soms al ervaren, dat de maatregelen die 

nu worden genomen om meer proactief en preventief op te kunnen treden en de repressie 

effectiever en efficiënter te organiseren als bezuinigingsmaatregelen worden gezien (Elie van Strien, 

Regionaal commandant Rotterdam-Rijnmond).  

Daarin schuilt ook de tweede reden waarom er vanuit de brandweerorganisatie terughoudend op 

deze ontwikkeling kan worden gereageerd. Want niet alleen zullen de taken van brandweermannen 

en -vrouwen veranderen, ook zal de repressie anders worden georganiseerd. ‘Het grote struikelblok 

is altijd…hoe ga je nu die achterkant, die repressieve kant. Hoe ga je die aandacht die daar plenair op 

gefocust is altijd, hoe ga je die nou geleidelijk aan ombuigen meer naar de voorkant? Dus meer 

proactief nadenken over veiligheidsvraagstukken en tegelijkertijd het beperken van risico’s… Dat 

betekent dat je fundamenteel moet nadenken over hoe doen we dat dan aan de achterkant, de 

eerste ontwikkelingen zijn er al; van 6 naar 4 op een tank auto spuit. Ja, daar ligt een fundamentele 

keus en dat is een bewustwordingstraject waar we net mee begonnen zijn..Ik denk dat daar heel veel 

organisaties daar moeite mee gaan krijgen en nog zullen hebben’ (Arnoud Tiller, Hoofd proactie & 

preventie Noord-Holland Noord). 

 

Afsluiting en (deel)conclusie 

Uit het voorgaande is gebleken dat visie waarin de brandweerorganisatie als traditioneel en 

conservatief wordt beschouwd breed wordt gedragen onder de respondenten. Ondanks dat, bestaat 

er ook discussie over de rol van de huidige brandweerman en -vrouw binnen de toekomstige 

brandweerorganisatie. Zijn zij bereid zich aan te passen en andere taken uit te gaan voeren? Dat is 

een belangrijke vraag waar de brandweer in de toekomst antwoord op zal moeten gaan geven. Dit 

kan mogelijk verstrekkende gevolgen hebben voor de interne brandweerorganisatie, zoals het 

opschalen van proactie en preventie werkzaamheden naar het niveau van de veiligheidsregio.  

Daarnaast hebben de topdown geïnitieerde veranderingen het effectiever en efficiënter inrichten 

van de repressie ook tot weerstand geleid onder brandweermannen en -vrouwen. Zo is er vanuit de 

Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers verontrust gereageerd op ideeën zoals het ‘Snelle 
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interventieteam’, waarbij nog maar vier of zelfs twee brandweermannen of -vrouwen op een 

brandweerauto zitten. Dergelijke teams zijn in de ogen van de brandweertop effectiever en 

efficiënter dan met zes personen bemande tankautospuit omdat ze sneller ter plaatse kunnen zijn en 

eenvoudiger kunnen ingrijpen bij kleine incidenten. De Vakvereniging wijst er echter op dat kleinere 

teams vooral meer gevaar mee brengen voor brandweermannen en -vrouwen en minder 

mogelijkheden bieden om in te grijpen (www.brandweervrijwilligers.nl, 25-05-2010).  

Tegelijkertijd worden veel maatregelen van de brandweertop om de verschuiving naar de voorkant 

van de veiligheidsketen te bewerkstelligen als bezuinigingsmaatregelen ervaren. Hieruit blijkt een 

belangrijke uitdaging voor de brandweer om ook haar personeel te overtuigen van het nut en de 

noodzaak om te veranderen. Dit gebeurd ondermeer al in Rotterdam-Rijnmond, waar de regionaal 

commandant (Elie van Strien) een aantal van zijn medewerkers naar Liverpool heeft gestuurd om het 

concept van Community safety in de praktijk te ervaren. Deze ervaring, van wat de brandweer 

achter de voordeur voor mensen kan betekenen, heeft veel positieve reacties opgeleverd. Het effect 

daarvan is dat brandweermensen die van origine pessimistisch tegenover deze ontwikkeling stonden 

nu aan zijn of haar eigen collega’s moet vertellen dat het echt werkt en dat het ook leuk is om te 

doen (Elie van Strien, Regionaal commandant Rotterdam-Rijnmond). 

 

5.2.2 De nieuwe brandweerorganisatie 

De brandweer verkeert in een moeilijke situatie. Al in hoofdstuk twee is de bestuurlijke complexiteit 

van de brandweer aan het licht gekomen. In deze paragraaf zal de toekomst van de 

brandweerorganisatie worden behandeld. Daarbij ligt voornamelijk de focus op de interne 

organisatie. Haar positie binnen het veiligheidsveld zal in de volgende paragraaf aan bod komen. 

Deze volgorde sluit aan bij de visie van de NVBR. Zij stelt dat om een volwaardig partner op het 

gebied van risicobeheersing te kunnen zijn, eerst de randvoorwaarden binnen de organisatie 

hiervoor dienen te worden ingevuld (Buitendijk, 2008: 5). Deze randvoorwaarden zullen naast de 

uitspraken van de respondenten de leidraad vormen voor deze paragraaf.  

 

In de hierop volgende quote wordt kort de huidige situatie waarin de brandweer zich op dit moment 

bevindt nog een keer kort samengevat. Daarbij wordt ondermeer gewezen op het toenemende 

belang om samen te werken met partners in brandveiligheid en het vergroten van 

veiligheidsbewustzijn van burgers. Deze quote is daarmee een mooie introductie op deze paragraaf 

over welke taken daarbij voor de brandweer zijn weggelegd en wat dit betekent voor haar interne 

organisatie. 

‘We zijn nu een organisatie achter rode rolluiken die met een opgeheven vinger naar ondernemers 

tutu doen van dat mag niet. De plaats die we nu innemen in de maatschappij is niet bevorderlijk voor 

de veiligheid, die positie kan verbeterd worden…en hoe kunnen we die verbeteren? Door naar buiten 

te treden en partners te zoeken en met die partners proberen de brandveiligheid of fysieke veiligheid 

‘Om buiten te kunnen spelen, moet de eigen tuin geharkt zijn’. 

(Buitendijk, 2008: 5) 

http://www.brandweervrijwilligers.nl/
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te verhogen. Dus we moeten met corporaties aan de gang, we moeten mensen verleiden om aan 

brandveiligheid te denken en hoe krijgen we brandveiligheid lokaal hier in het onderwijs 

geïntegreerd? Dus we moeten veel meer naar buiten toe en met anderen samenwerken’ (Sjirk Meijer, 

Beleidsmedewerker fysieke veiligheid Limburg-Zuid). 

Deze visie wordt ondersteund door het NVBR en verschillende regionale korpsen zoals Rotterdam-

Rijnmond en Amsterdam-Amstelland (NVBR, 2010: 5; Brandweer Rotterdam-Rijnmond, 2009: 8).  

 

Bovenstaand citaat impliceert dat het voor de brandweer steeds belangrijker zal worden om samen 

te werken met andere partijen, in het kader van proactie en preventie. Wat voor invloed dit heeft op 

de (interne) organisatie van de brandweer zal in deze paragraaf worden besproken. Er zal worden 

ingegaan op landelijke en lokale ontwikkelingen bij de brandweer in het kader van deze verschuiving 

binnen de veiligheidsketen. Daarna zal er aandacht worden besteed aan de empowerment van de 

burger in het kader van brandveiligheid en welke rol daarbij voor de brandweer is weggelegd. 

Afsluitend zal betoogd worden dat het voor de brandweer, ook in de toekomst, belangrijk blijft om 

onderzoek te doen naar wat proactie en repressie opleveren in termen van fysieke veiligheid en of 

dit meer en beter is dan dat er met repressie bereikt kan worden.  

 

 

Landelijke ontwikkelingen 

Een van de ontwikkelingen die centraal staat binnen de Strategische reis, is het streven naar 

‘landelijke uniformiteit en regionale risicodifferentiatie’. Dit betekent dat (regionale) 

brandweerkorpsen in Nederland in de toekomst steeds meer zullen uniformeren. Daarbij kan 

gedacht worden aan het voorstel van demissionair Minister ter Horst om één nationale meldkamer 

in te voeren voor de brandweer, politie en ambulances en om meer samen te gaan werken op het 

gebied van opleiden & oefenen en bijvoorbeeld inkoop van tankautospuiten. Daarmee 

samenhangend wil de brandweer er voor zorgen dat er op basis van zogenaamde regionale 

risicoprofielen onderscheidt gemaakt wordt tussen verschillende risico’s in verschillende regio’s. 

Dergelijke verschillen ontstaan doordat regio’s geografisch, demografisch en qua intensiteit van 

De ontwikkelingen op de werkvloer bij het korps Limburg-Zuid 

‘Onze regionale commandant is langs alle posten gegaan en heeft daar openlijk verteld welke 

problemen we hebben, welke problemen we met de uitruk hebben, welke problemen we 

financieel hebben en ook doorkijkers geven naar de oplossingsrichting. Misschien gaan we in de 

toekomst nog wel met twee mensen naar een brand toe of worden vrijwilligers meer ingezet om 

het verhaal te vertellen naar burgers toe en het leuke is, is dat er best meegedacht wordt van 

onderaf en vrijwilligers staan ook meer in de maatschappij dan beroeps. Want vrijwilligers 

werken ook ergens anders en de hobby is de brandweer en die hebben daarmee meer 

perspectieven op de wereld en dat zijn de mensen die werkelijk iets kunnen betekenen in de 

samenleving. Ze zijn ook vaak beter opgeleid dan beroeps. Dit was geen verwachtte reacties, het 

was erg spannend’ (Sjirk Meijer, Beleidsmedewerker fysieke veiligheid Limburg-Zuid). 
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bewoning en (type) industrie van elkaar verschillen. Elke regio kan daardoor voor zichzelf bepalen 

welke risico’s zij het belangrijkst vindt om te beheersen, ook specialismen kunnen daar weer op 

worden afgestemd (NVBR, 2010: 38-40). Dit brengt belangrijke efficiëntie voordelen met zich mee, 

als voorbeeld kan daarbij worden gedacht aan: ‘in Rotterdam-Rijnmond zijn ze voor een deel 

adoptiegemeente voor CBRN: chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair. Als calamiteiten van dat 

soort kwaliteit zich voor doen dan heeft Rotterdam-Rijnmond de voorzieningen, de knowhow en de 

mensen. Die ga je in Drenthe niet aanstellen… want dat risico is er niet, maar stel nou dat er een keer 

nucleair schroot wordt gevonden in Noord-Holland dan kunnen ze wel even wat mannetjes invliegen 

vanuit Rotterdam’ (Marco van de Reep, Senior beleidsmedewerker Veiligheidsberaad). 

Lokale ontwikkelingen 

 

Meer concreet bestaan er al verschillende ideeën om de repressie efficiënter te gaan organiseren en 

te investeren in proactie en preventie. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn ondermeer de ‘snelle 

interventieteams’ waarbij met twee mensen in kleinere auto’s kleine incidenten kunnen worden 

bestreden of waarmee bij een melding eerst polshoogte kan worden genomen. Don Berghuijs, 

algemeen directeur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond wil in de toekomst ook de andere 

hulpdiensten hierbij betrekken. Hij kan zich: ‘zomaar voorstellen…dat ik in een vol continu rooster 

teams gewoon op straat heb en dan een team bestaande uit een verpleegkundige en een 

brandweerkundige waarbij de brandweerkundige heeft geleerd hoe die de verpleegkundige moet 

ondersteunen en omgekeerd en die dan dus een snel interventieteam vormen’ (Don Berghuijs, 

Algemeen directeur veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond). 

Ook wordt er, zoals in de conclusie van de vorige paragraaf al kort is aangestipt, geëxperimenteerd 

met minder brandweermannen en -vrouwen op de tankautospuit, want zoals al eerder is beschreven 

blijkt het aantal van zes brandweermannen bij een uitruk in een groot aantal gevallen te veel of 

veels te weinig. Twee of vier brandweermannen en -vrouwen op een tankautospuit zouden daarom 

in de meeste gevallen ook volstaan of anders om versterking kunnen vragen (Marcel van Galen, 

Hoofd afdeling risicobeheersing van het regiokorps Flevoland; Don Berghuijs, Algemeen directeur 

veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond).  

Don Berghuijs trekt deze filosofie zelfs nog verder door en betrekt daarbij direct ook de 

verantwoordelijkheid van de burger. Hij stelt dat: ‘leg de verantwoordelijkheid terug bij de burger, 

zorgt voor rookmelders. Rook melden zorgt ervoor dat een brand enige minuten eerder wordt 

gedetecteerd, dat betekent dus dat je dus per saldo ten opzichte van de huidige situatie een langere 

aanrij tijd hebt. Als je dat combineert met een snelle interventieteam die meteen van huis uit kan 

uitrukken, dan ben je vijf, zes, zeven minuten eerder bij een brand. Is het dus ook nog steeds een 

beginnende brand en niet al een doorontwikkelde brand en kun je dus ook verantwoord optreden…’ 

(Don Berghuijs, Algemeen directeur veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond). 

 

Al eerder is beschreven dat door de bezuinigingen sommige ontwikkelingen sneller gaan dan van te 

voren was gepland. Een voorbeeld hiervan, vanuit de praktijk is dat: ‘we hebben in onze regio 

(Amsterdam-Amstelland) de dekking bekeken en er zijn een aantal plekken waar we net niet die 
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opkomst tijd halen. De reflex van vroeger was dan, een kazerne erbij. Maar ik zeg nu: nee, helemaal 

geen kazerne erbij want dat levert niks op, kost een boel geld maar levert niks op. Dus daar gaan we 

in het najaar ons eerste experiment starten met Brandveilig leven. Dus daar gaan we voor het eerst 

bewust met onze partners de wijk in met de brandweer mensen om voorlichting te geven en 

rookmelders op te hangen. Daar zijn we nu al voor aan het voorcalculeren… zijn we nu wat 

experimenten aan het doen, van wat de beste voorlichtingsstrategieën zijn. In een andere krachtwijk, 

in Bos en Lommer gaan we nu enquêtes houden van hoe het brandveiligheidbewustzijn van de 

mensen nu is, hoe belangrijk ze het vinden en gaan we daarna na branden voorlichting geven en 

meten we wat het effect is (Ricardo Weewer, Strategisch adviseur en plaatsvervangend commandant 

Amsterdam-Amstelland).’ 

Empowerment van de burger 

 

In verschillende citaten uit deze paragraaf zijn de begrippen verantwoordelijkheidsverdeling, 

veiligheidsbewustzijn, Community safety en Brandveilig leven aan de orde gekomen. Al deze 

begrippen hebben te maken met empowerment van de burger. De rol van de burger zal in de 

toekomst steeds belangrijker worden als het gaat om risicobeheersing. De burger zal daarom ook als 

aparte partij worden behandeld bij de paragraaf over netwerksamenwerking.  

Voor deze paragraaf is het van belang om te vermelden dat er voor de brandweer, in het kader van 

empowerment van de burger, een belangrijke taak is weggelegd. Zij zal bij onderzoeken naar 

branden aandacht gaan besteden aan wat de burger kan ondernemen om dergelijke incidenten in de 

toekomst zoveel mogelijk te kunnen beheersen of te voorkomen (Buitendijk, 2008: 5). Meer 

concrete taken en acties die de brandweer in relatie tot empowerment van de burger kan gaan 

ondernemen zijn bijvoorbeeld het ophangen van rookmelders, het voorlichten van risicogroepen, 

voorlichting en bewustwording na een incident in een wijk en het aanbieden van 

onderwijsprogramma’s.2 

 

De noodzaak van verder onderzoek 

 

Alleen door onderzoek te doen en ook te blijven doen, kunnen de mogelijkheden van preventie en 

proactie in termen van output en outcome worden geformuleerd en zichtbaar worden gemaakt. 

Onderzoek kan daarmee inzicht geven in de resultaten van de verschillende maatregelen die zijn 

voorgesteld binnen de brandweer om meer een proactie en preventie te doen.  

Dus, ondanks dat Elie van Stien (regionaal commandant Rotterdam-Rijnmond) zijn doelstellingen als 

volgt heeft geformuleerd: ‘over vijf jaar moeten we in ieder geval zichtbaar een vorm van een 

verandering hebben gerealiseerd, in huis maar het moet ook zichtbaar zijn buiten op straat. Dat 

mensen denken: rookmelder? Nee, die heb ik! Mensen weten van: ‘verantwoordelijkheid? Oh, die ligt 

                                                           
2
 Dit zijn slechts enkele voorbeelden van activiteiten die de brandweer kan ondernemen om de empowerment 

van de burger te beïnvloeden. Zij dienen hier enkel ter illustratie van de rol van de brandweer in relatie tot de 

burger en zullen later in het onderzoek uitgebreid worden behandeld. 
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bij mij!’ en weten van: ‘brandweer? Oh, die is er ook voor de preventie! Is het nog onduidelijk wat dit 

gaat opleveren in termen van fysieke veiligheid.  

Ook Ben Ale erkent, vanuit zijn functie van hoogleraar veiligheid en rampenbestrijding aan de TU 

Delft, het bestaan van deze onzekerheid. ‘Het is in ieder geval handig om af te wegen, wat is beter? 

Voorkomen dat er brand is of blussen? Na, daar kan je over twisten. Maar eigenlijk moet je afwegen, 

wat is duurder? Zeg maar afgezien van een mensenleven. Ik weet niet of, of dat moet nog blijken of 

adviseren aan de voorkant of dat ook voorkomt dat er doden vallen. De vraag is dus of het gaat 

helpen en dat moet nog blijken…’ 

 Het lastige hiervan is dat zich ‘…alleen laat bewijzen op het moment dat een incident zich ook 

daadwerkelijk voor doet…Dus…als je op basis van risico-inschatting preventie maatregelen treft dan 

wordt het veiliger maar om te bewijzen dat het daadwerkelijk ook veiliger wordt…Daarvoor heb je 

wel incidenten nodig, om dat te laten zien dat het ook veilig was. Dat is een heel lastig dilemma, 

bijna paradox, dat naarmate je meer doet aan de veiligheid aan de voorkant, zal het aantal 

dramatisch verlopen incidenten afnamen en door de afname van incidenten zal de politieke aandacht 

om aan te voorkant te blijven investeren afnemen want er gebeurd toch nooit wat…dat is bijna 

paradoxaal. Het tegenovergestelde geld ook…(Don Berghuijs, Algemeen directeur veiligheidsregio 

Rotterdam-Rijnmond).’ 

Afsluiting en (deel)conclusie 

In deze paragraaf is aan het licht gekomen dat voor de brandweer heel belangrijk wordt om 

bestuurders, personeel, burgers en een velerlei aan andere partijen mee te krijgen en te betrekken 

bij de Strategische reis. Daarbij zullen de afdelingen preventie en proactie een belangrijkere rol gaan 

spelen binnen de brandweerorganisatie, de repressieve tak effectiever en efficiënter ingericht zal 

worden en de rol van de brandweerman of -vrouw zal veranderen. Welke gevolgen dit voor het 

personeel en de organisatie heeft is, zoals uit de vorige paragraaf is gebleken, nog onduidelijk maar 

het zal voor de brandweer altijd van belang blijven om onderzoek te doen naar wat deze 

veranderingen daadwerkelijk opleveren in het kader van fysieke veiligheid.  

5.2.3 Besturing van de nieuwe brandweerorganisatie 

Uit de twee voorgaande deelparagrafen is duidelijk geworden dat de interne brandweerorganisatie 

aan de vooravond staat van een aantal belangrijke en mogelijke ook invloedrijke ontwikkelingen. Het 

zal allereerst voor de brandweer van groot belang zijn om zowel de bestuurders van gemeenten en 

de veiligheidsregio’s als de werkvloer mee te krijgen op haar Strategische reis. Tegelijkertijd wordt zij 

geconfronteerd met bezuinigingen. De bezuinigingsdoelstellingen bieden, zoals eerder is gebleken, 

mogelijkheden om de repressie efficiënter te organiseren en te investeren in risicobeheersing. 

Dergelijke maatregelen kunnen echter ook weerstand oproepen bij de werknemers en bepaalde 

gewenste maatregelen zullen financieel (nog) niet haalbaar, want ook het organiseren van 

risicobeheersing kost geld. Een logisch maar zeer duidelijk voorbeeld hiervan wordt gegeven door 

Ben Ale (Hoogleraar veiligheid en rampenbestrijding TU Delft), hij stelt:  



 
 

72 

 

 ‘…alle huizen je dan langs moeten voor rookmelders…preventie op deze schaal is dan ook gewoon 

duur…Een rookmeldertje van twee euro lijkt weinig maar als je er dan 16 miljoen moet hebben, ben 

je toch 32 miljoen kwijt, daar kan je toch een aardige repressie van organiseren’  

Binnen deze deelparagraaf staat centraal hoe de brandweer kan sturen op de ontwikkelingen in het 

kader van de Strategische reis en wat dit betekent voor het besturen van de eigen interne 

organisatie. Hierbij zullen de in de vorige deelparagrafen behandelde thema’s een leidraad vormen. 

Er zal begonnen worden met een analyse van risicobeheersing in relatie tot het streven naar 

landelijke uniformiteit en risicodifferentiatie. Daarna zullen de mogelijkheden van de brandweer om 

te sturen op het organiseren een efficiëntere repressie worden behandeld. Afsluitend zullen de 

kritische succesfactoren om als brandweer te kunnen sturen op risicobeheersing en een efficiëntere 

repressie aan bod komen. Binnen de verschillende thema’s zal er niet alleen gekeken worden naar 

rol en de positie van de werknemers van de brandweer in relatie tot risicobeheersing maar zullen 

ook de bestuurders en, in sommige gevallen, de veiligheidsregio worden behandeld. Ondanks dat 

beide partijen niet direct verbonden zijn met de interne organisatie van de brandweer hebben zij 

wel, zoals al uit het hoofdstuk over de context van veiligheidsveld is gebleken, een grote invloed op 

het functioneren van de brandweer. 

Landelijke uniformiteit en regionale risicodifferentiatie  

In de inleiding stond al beschreven dat de Nederlandse infrastructuur dusdanig complex is geworden 

dat het vaak onmogelijk en te gevaarlijk is geworden voor de brandweer, om bij brand, een 

binnenaanval te doen. Hierbij kan gedacht worden aan hoge wolkenkrabbers en lange tunnels waar 

de brandweer haar brandweermannen en -vrouwen niet meer naar binnen laat gaan omdat dit te 

gevaarlijk is geworden. Het zou daarom uiteindelijk veiliger en goedkoper moeten zijn om te 

investeren in de brandveiligheid van deze infrastructuur, ofwel door de risico’s van infrastructuur te 

gaan beheersen. In de voorgaande empirische paragrafen is hierop doorgegaan, door te stellen dat 

brandweer daarbij streeft naar landelijke uniformiteit en regionale risicodifferentiatie. Dit betekent 

dat er uniforme en landelijke keurmerken, voorlichting, kwaliteitseisen en prestatienormen komen, 

waarbij de focus per regio kan verschillen omdat deze gericht zijn op de specifieke risico’s van een 

regio. 

Om in te kunnen spelen op de hedendaagse complexiteit van de Nederlandse infrastructuur en om 

op effectieve en efficiënte wijze te kunnen streven naar uniformiteit en risicodifferentiatie lijkt het 

organiseren van risicobeheersing op regionale schaal grote voordelen te bieden. Alle respondenten, 

ook van niet geregionaliseerde korpsen, erkennen dat ‘…voor bepaalde vormen van risicobeheersing 

moet je gewoon regionaliseren. Daarvoor moet je de kennis op centraal niveau bundelen want dat 

hebben ze gewoon bij lokale korpsen niet meer’ (Arnout Tiller, Hoofd proactie & preventie Noord-

Holland Noord). 

Er bestaan verschillende argumenten om deze visie te ondersteunen. Zo is het, ten eerste, 

efficiënter en goedkoper om proactie en preventie medewerkers aan te stellen binnen een 

veiligheidsregio. Dit in tegenstelling tot het per gemeente aanstellen van een medewerker op dit 

gebied. Ten tweede, is een veiligheidsregio daardoor beter in staat kennis en informatie te bundelen 
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over de risico’s binnen een regio en kunnen risico’s ook multidisciplinair (in samenwerking met de 

GHOR, ambulancedienst, gemeenten en politie) benaderd en beheerst worden. Ten derde, is het 

relatief eenvoudiger om landelijke uniformiteit na te streven wanneer er met 25 regio’s 

samengewerkt moet worden in plaats van met 431 lokale korpsen. Ten slotte, is de ervaring dat: ‘in 

de praktijk, de afgelopen jaren, is gebleken dat zodra je de taakvelden proactie en preventie onder 

gaat brengen bij mensen die ook een repressieve taak hebben, de repressie de boventoon kan gaan 

voeren…Er is daarom gekozen voor een: ‘…aparte afdeling risicobeheersing. We hebben ervoor 

gekozen dat een aparte tak van sport te laten zijn, dus los van de andere afdelingen’ (Marcel van 

Galen, Hoofd afdeling risicobeheersing van het regiokorps Flevoland). 

 

Het streven naar landelijke uniformiteit en regionale risicodifferentiatie vraagt echter ook ‘…steeds 

meer van het collectief leiderschap van de raad van regionaal commandanten’ (Ricardo Weewer, 

Strategisch adviseur en plaatsvervangend commandant Amsterdam-Amstelland). Zij zijn namelijk de 

aangewezen personen om de bestuurders en de werkvloer te overtuigen van het belang om 

risicobeheersing op deze wijze in te steken. Wanneer binnen een veiligheidsregio een korps nog niet 

geregionaliseerd is, zoals in Noord-Holland Noord, zal de regionaal commandant ook de lokale 

commandanten mee moeten krijgen in deze ontwikkeling.  

De NVBR beschrijft in haar publicatie over de Strategische reis het belang om uniforme kwaliteit na 

te streven en verwachtingsmanagement te organiseren. Dit wordt gezien als een belangrijke 

uitdaging voor de raad van regionaal commandanten, omdat vastgestelde kwaliteitseisen en 

prestatienormen op basis van verwachtingen een belangrijke rol kunnen spelen bij het overtuigen 

van bestuurders en de werkvloer. De brandweer kan daarmee ook afgerekend worden op haar 

prestaties bij de ontwikkeling van landelijke uniformiteit, regionale risicodifferentiatie en 

risicobeheersing (NVBR, 2010: 6-9).  

Dit maakt ook echter de cirkel weer rond naar de vraag om vervolg onderzoek naar de bijdrage die 

risicobeheersing kan leveren aan het vergroten van de fysieke veiligheid en op welke wijze dit 

meetbaar gemaakt kan worden. Ook uit de volgende alinea, over het efficiënt organiseren van de 

repressie, zal dit naar voren komen. 
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Het efficiënter organiseren van repressie 

Dat er op dit moment bij de brandweer al verschillende ideeën bestaan over hoe de repressie 

efficiënter georganiseerd kan worden is al uit de voorgaande paragrafen gebleken. Deze 

maatregelen moeten echter nog wel landen op het complexe veld aan bestuurders en werknemers. 

Verschillende respondenten, zoals Jan Bos (Senior onderzoeker- adviseur COT: instituut voor 

Veiligheid- en Crisismanagement) en Ricardo Weewer (Strategisch adviseur en plaatsvervangend 

commandant Amsterdam-Amstelland) erkennen deze problematiek maar zien daarin wel 

mogelijkheden voor de brandweer. Laatst genoemde vat deze mogelijkheden duidelijk samen door 

te stellen dat: ‘als wij aan de repressie gaan sleutelen, moeten we wel kunnen zeggen: dit is een 

brandveilige wijk. Dus dat moeten we nog wel beter uitwerken, we moeten dat goed gaan 

meten…Bijvoorbeeld in (Amsterdam) Zuidoost kunnen wij nu een efficiency slag gaan maken, we 

willen dat geld dan graag gebruiken om de repressie te innoveren en ook om aan Brandveilig leven te 

Voorbeelden uit de praktijk:  

 Interregionale samenwerking door bundeling van materieel,  kennis en vaardigheden vanuit 

het korps Amsterdam-Amstelland 

Het regionale korps Amsterdam-Amstelland richt zich steeds meer op ‘…interregionale 

samenwerking met Kennermerland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord. In dat 

samenwerkingsverband zijn we ook aan het kijken naar innovatie…en het bundelen van expertise 

op ingewikkelde gebieden…’ (Ricardo Weewer, Strategisch adviseur en plaatsvervangend 

commandant Amsterdam-Amstelland). 

Ook is er sprake van ‘…een interregionale PPS (Publiek Private Samenwerking) constructie met 

Kennermerland, Amsterdam-Amstelland en bedrijven uit de haven plus Schiphol. We hebben 

gezamenlijk een convenant of een overeenkomst waarin we gezamenlijk die tankbranden 

bestrijding doen. Waarbij we als brandweer hebben gezegd, we gaan die expertise en die kennis 

en al die spullen niet allemaal zelf kopen. De spullen en de expertise komen van die bedrijven en 

wij leveren die mensen om de slangen te rollen, dat vind ik nou een moderne manier om te kijken 

naar een nieuw risico wat ontstaat en waarbij de brandweer altijd dacht van wij moeten alles 

doen…Maar waar we het vaak niet goed geregeld hadden. En hetzelfde heb ik voor ogen met 

duiken en met gevaarlijke stoffen en al die hele specialistische dingen’ (Ricardo Weewer, 

Strategisch adviseur en plaatsvervangend commandant Amsterdam-Amstelland). 

Opmerkelijk hierbij is dat Ricardo Weewer (Strategisch adviseur en plaatsvervangend 

commandant Amsterdam-Amstelland) de hoop heeft, dat schaalvergroting door middel van 

interregionale samenwerking en PPS bijdraagt aan het kunnen ontlasten van de vrijwilliger 

‘…van al die moeilijke dingen en die vrijwilligers het weer leuk gaan vinden en de move gaan 

maken om richting het brandveilig leven op te schuiven en veel meer in de buurten en met de 

bevolking bezig te zijn’. 
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doen. Door van drie kazernes twee te maken maar dan komen we in een bepaald gebiedje wel te laat 

volgens de oude normen dus dan moet je wel objectief kunnen zeggen van daar staat iets tegenover’ 

Beide respondenten veronderstellen dat het voor de brandweer mogelijk is om de repressie te 

innoveren en de opbrengsten daarvan te investeren in risicobeheersing mits aangetoond kan 

worden dat dit niet ten koste gaat van de fysieke veiligheid, of zelfs de fysieke veiligheid vergroot.  

Er lijken ook mogelijkheden voor de brandweer te bestaan om op het gebied van personeel en 

materieel te sturen op een efficiëntere repressie. Zo zou de brandweer bijvoorbeeld, vanuit de 

veiligheidsregio’s, haar kazernes kunnen delen met de ambulancedienst. Een andere mogelijkheid is 

dat bestuurders van tankautospuiten ook ingezet worden op ambulances en andersom, op deze 

manier is er minder personeel nodig en kunnen de kosten over beide organisaties worden verdeeld. 

Er bestaat echter vanuit verschillende brancheorganisaties voor zorgpersoneel veel kritiek op dit 

idee. Een ambulancebestuurder wordt namelijk ook geacht om over bepaalde medische kennis en 

vaardigheden te beschikken (Elie van Strien, regionaal commandant Rotterdam-Rijnmond). De 

brandweer blijft dus bij beide voorstellen afhankelijk van andere partijen. Zo is de brandweer 

mogelijk wel bereid om haar kazernes te delen met de ambulancedienst maar is het uiteindelijk het 

dagelijks bestuur van de veiligheidsregio die hierover beslist. Daarnaast is de brandweer bij het idee 

om haar personeel op zowel een tankautospuit als een ambulance in te zetten, en ze daar mogelijk 

zelfs voor op te leiden, afhankelijk van de ambulancedienst en de verantwoordelijke bestuurders. 

Om te kunnen sturen op een efficiëntere repressie lijkt de brandweer dus afhankelijk van in ieder 

geval de bestuurders en de werkvloer en in sommige gevallen ook andere partijen. Verschillende 

respondenten (7) erkennen dan ook dat het van groot belang is om de voorgestelde maatregelen om 

de repressie te innoveren te legitimeren door de resultaten, in termen van financiën en fysieke 

veiligheid, meetbaar te maken.  

Kritische succesfactoren 

Deze deelparagraaf zal worden afgesloten met een aantal kritische succesfactoren die geplaatst 

kunnen worden bij de hiervoor beschreven thema’s. De wijze waarop de brandweer in de toekomst 

met deze kritische succesfactoren om kan gaan bepaald voor een belangrijk deel te mate waarin zij 

in staat zal zijn om intern te sturen op risicobeheersing. 

De eerste kritische succesfactor hangt samen met het de al uitgebreid besproken noodzaak van 

verder en continu onderzoek naar de bijdrage van risicobeheersing aan het niveau van fysieke 

veiligheid. Ook de NVBR erkent het belang van onderzoek. Marjan Heijman (Programmacoördinator 

Crisisbeheersing en Rampenbestrijding NVBR) beschrijft de huidige beperkte mogelijkheden om 

risicobeheersing naar bestuurders en de werkvloer toe te verantwoorden als: ‘…we willen meer 

landelijke handvatten hebben bij hoe je het nou bestuurlijk moet wegzetten, of organisatorisch en of 

je het meetbaar te maken is. Nu zijn we de slag aan het maken met een aantal wetenschappers om 

te kijken hoe we het nou meetbaar kunnen maken en op welke mechanismen om een 

gedragsverandering bij mensen te krijgen moet je nou aanpakken’. 
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Een tweede kritische succesfactor is de mate waarin de brandweer in staat is de bestuurders en de 

werkvloer te overtuigen van het belang van risicobeheersing. Wanneer de brandweer hier niet of 

beperkt in slaagt, gaat dit ten koste van haar mogelijkheid om maatregelen te nemen ten behoeve 

van een efficiëntere repressie en risicobeheersing. Het is dan ook niet onvoorstelbaar dat de angst 

bestaat dat ‘… men straks op de werkvloer en in de maatschappij denkt van dat de brandweer een 

nieuwe visie heeft bedacht die uiteindelijk dan ten koste gaat van de burger en alleen maar bedoeld 

is als bezuinigingsmaatregel’ (Ricardo Weewer, Strategisch adviseur en plaatsvervangend 

commandant Amsterdam-Amstelland). 

Ten derde bestaat er ook binnen de brandweertop nog onduidelijkheid over hoe de bestuurders en 

de werkvloer in de toekomst zullen reageren op de verschuiving van de achterkant naar de voorkant 

binnen de veiligheidsketen. Ook kunnen maatschappelijke en technologische ontwikkelingen deze 

verschuiving nog beïnvloeden. Niet alleen gaven respondenten aan dat de brandweer ook tijdens 

haar reis open wil blijven staan voor invloeden vanuit haar omgeving, ook de NVBR beschrijft dit 

streven in haar publicatie over de Strategische reis. 

‘Ik weet helemaal niet waar het heen gaat, ik ga nu een aantal zaadjes leggen en die gaan groeien, 

dat wordt groter en dat gaat bewegen. Dit is een beweging, dit is niet morgen klaar…Dat maakt het 

ook moeilijk planbaar omdat je steeds dingen mee blijft nemen. Als je de ontwikkelingen in de 

maatschappij mee wilt nemen, moet je af en toe je koers bij blijven stellen’ (Ricardo Weewer, 

Strategisch adviseur en plaatsvervangend commandant Amsterdam-Amstelland; NVBR, 2010: 53-

55). 

Door een dergelijke positie in te nemen beperkt de brandweer haar eigen sturend vermogen binnen 

deze verschuiving in de veiligheidsketen. Het benadrukt echter wel het belang dat brandweer hecht 

aan het zijn van een zo goed mogelijke publieke dienstverlenende organisatie. 

Afsluiting en (deel)conclusie 

In de deelparagraaf zijn de mogelijkheden van de brandweer besproken om het implementeren van 

proactie en preventie in de eigen organisatie te sturen. Het biedt voor de brandweer belangrijke 

voordelen om dit op regionale schaal aan te pakken. Op de schaal van de veiligheidsregio is het 

mogelijk om risicobeheersing efficiënter, goedkoper en multidisciplinair te organiseren. In deze 

ontwikkeling is te zien dat de brandweer steeds meer afhankelijk wordt van de bestuurders van de 

veiligheidsregio’s maar ook van andere partijen wanneer zij daar mee wil samenwerken en van de 

bereidheid van haar medewerkers om hierin mee te gaan. Het is aan de brandweertop om duidelijke 

kwaliteitseisen en prestatienormen vast te stellen en overeen te komen met bestuurders en partijen 

waarmee samengewerkt wordt. Aan de hand van dergelijke afspraken kunnen dan de wederzijdse 

verwachtingen van de brandweer en de verschillende betrokken partijen worden gemanaged en kan 

de meerwaarde van risicobeheersing, in termen van financiën en fysieke veiligheid, worden 

aangetoond.  

Er zijn in deze deelparagraaf verschillende ideeën en mogelijke maatregelen besproken die kunnen 

bijdragen aan het efficiënter organiseren van de repressie en het verbeteren van de 
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risicobeheersing. Opmerkelijk hierbij is het steeds terugkerende belang van het overtuigen van de 

bestuurders, medewerkers en nu ook de andere partijen die de brandweer hierbij wil betrekken. Dit 

gaat gepaard met de noodzaak van verder onderzoek om de effecten van risicobeheersing meetbaar 

te maken. 

Het zal voor de brandweer in ieder geval altijd belangrijk blijven om af te blijven wegen wat beter is. 

Waarmee wordt er meer veiligheid bereikt, met repressie of proactie en preventie? En wat is dan 

goedkoper? Het is uiteindelijk aan de bestuurders in Nederland om antwoord te geven op deze 

vragen, toch heeft de brandweer de ontwikkeling ingezet om meer in te zetten op proactie en 

preventie. Zij ziet dit als een noodzakelijke ontwikkeling en ziet daarin ook veel mogelijkheden, de 

afhankelijkheid daarbij van andere partijen is echter duidelijk aan het ligt gekomen in deze 

paragraaf. 

5.2.4 Risicobeheersing en de nieuwe brandweerorganisatie 

Afsluitend zal er een antwoord worden geformuleerd op de eerste empirische deelvraag. Dit is:  

Wat betekent de inzet van risicomanagement voor de interne organisatie van de brandweer?  

 

Deze deelvraag impliceert dat het gaat over risicomanagement, kortom het managen van 

risicobeheersing (proactie en preventie). Daarnaast gaat de vraag over wat dit betekent voor de 

interne organisatie van de brandweer en wat voor invloed dit heeft op de bestuurbaarheid van 

risicobeheersing. Op deze aspecten, die zijn af te leiden uit de vraagstelling, zal dan ook bij de 

beantwoording van deze vraag worden ingegaan. 

De brandweerorganisatie is in deze paragraaf beschreven als een traditionele en conservatieve 

organisatie. Dit heeft tot gevolg dat verschillende respondenten (12) weerstand voorzien tegen de 

gewenste verschuiving naar de voorkant van de veiligheidsketen. Deze weerstand kent volgens de 

respondenten verschillende gronden. Allereerst is er sprake van een veranderende taakstelling, zo 

zullen advies- en voorlichtingswerkzaamheden naar verwachting een steeds grotere rol gaan spelen 

bij het organiseren van brandveiligheid. Een dergelijke verandering in de taakstelling van de 

brandweer vraagt om andere vaardigheden en competenties van brandweermannen en -vrouwen. 

Het is nog onduidelijk in welke mate zij bereid zijn zicht daarvoor in te zetten en daartoe om te laten 

scholen. Dit hangt samen met de tweede reden waarom respondenten verwachten dat er 

terughoudend gereageerd zal worden op het uitrollen van de Strategische reis, namelijk het 

efficiënter organiseren van de repressie. De brandweer kampt momenteel met een bedrijfsmodel 

dat onbetaalbaar dreigt te worden terwijl zij ook te maken heeft met bezuinigingsdoelstellingen. 

Daarnaast lijken ook de grenzen van het repressieve optreden te zijn bereikt, de huidige repressieve 

aanpak leidt niet meer tot meer veiligheid. Dit betekent dat er veranderingen zullen moeten komen 

in de huidige repressieve aanpak. Voor een organisatie die sinds haar oprichting gefocust is op de 

achterkant van de veiligheidsketen is dit een complex bewustwordingstraject dat weerstand op kan 

roepen bij haar werknemers. De laatste grond van weerstand zou mogelijk kunnen worden 

veroorzaakt doordat de Strategisch reis topdown wordt geïmplementeerd. De Strategische reis is 
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daarom niet echt gedaald in de brandweerorganisatie, waardoor er in veel gevallen nog een 

pessimistisch beeld over bestaat bij werknemers. 

Er zijn verschillende reacties zichtbaar op deze mogelijke gronden van weerstand. Zo bestaat er op 

dit moment, binnen de brandweertop, discussie over de competenties waar een proactie en 

preventie medewerkers over moet beschikken en in welke mate deze afwijken van de competenties 

van een huidige brandweerman of -vrouw. Hierover bestaat op dit moment nog geen consensus 

binnen de brandweertop en daarom is het ook nog onduidelijk of het mogelijk en wenselijk is om 

brandweermannen en -vrouwen bij te scholen of bijvoorbeeld aparte afdelingen met andere 

werknemers in te gaan richten (8). Een andere discussie gaat over de vraag of risicobeheersing niet 

losgeweekt moet worden van de brandweer en multidisciplinair zou moeten worden benaderd 

vanuit de veiligheidsregio (2). Meer concreet wil de brandweer haar medewerkers van deze 

verschuiving overtuigen door te focussen op best practices zoals Community safety uit Liverpool en 

door regionale commandanten de verschillende korpsen langs te laten gaan om het verhaal over het 

belang van deze veranderingen te laten vertellen (3).  

Vanwege de verwachte weerstand zijn verschillende brandweerkorpsen momenteel bezig om haar 

werknemers te ‘inspireren & verleiden’, om ze bereid te vinden te verschuiven naar de voorkant van 

de veiligheidsketen (14).  

 

Uit deze paragraaf is ook gebleken dat het niet alleen van belang is om de werknemers van de 

brandweerorganisatie te overtuigen maar ook de lokale bestuurders. De formele 

verantwoordelijkheid voor de basisbrandweerzorg ligt namelijk bij het college van burgemeester en 

wethouders, zij is voert dan ook het bevoegd gezag over de ontwikkeling van de brandweer. 

Bestuurders staan daarbij over het algemeen terughoudend tegenover het verminderen van de 

‘zichtbare’ veiligheid en stellen zich beschermend op ten opzichte van de vrijwilliger. In het kader 

van de huidige bezuinigingsdoelstellingen lijken de bestuurders op dit moment, in bepaalde mate, 

bereid te zijn om nieuwe activiteiten in het kader van een effectievere repressie en risicobeheersing 

te accepteren (13).  

Het managen van risicobeheersing lijkt zich dus voorlopig nog voor een groot deel te richten op het 

overtuigen van betrokken partijen, waarbij de invloed hiervan op de interne organisatie nog voor 

een groot deel onduidelijk is. Een ontwikkeling die zich wel duidelijk heeft ingezet is het streven naar 

landelijke uniformiteit en regionale risicodifferentiatie (NVBR, 2010: 38-40). Daarbij wordt 

bijvoorbeeld landelijk ingezet op het vergroten van de brandveiligheid van consumenten artikelen 

en transport van gevaarlijke stoffen. Terwijl de brandweerorganisatie regionaal wordt afgestemd op 

specifieke risico’s zoals de chloorleiding die door de haven van Rotterdam loopt (Maarten Worp, 

Beleidsmedewerkers risicobeheersing veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond).  

Daarnaast gaven verschillende respondenten aan dat het belangrijk is voor de brandweer om 

onderzoek te doen naar wat risicobeheersing kan opleveren in termen van fysieke veiligheid om zo 

werknemers en bestuurders te kunnen overtuigen om hierin te participeren en de verwachtingen te 

kunnen managen.  

Binnen een bepaalde bandbreedte lijken er al mogelijkheden te bestaan voor de brandweer om 

onderzoek te doen naar en te experimenteren met bepaalde veranderingen. Een voorbeeld hiervan 
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is een gebied waarin de norm van 12 minuten aanrij tijd niet wordt gehaald, daar zou dan in het 

kader van de bezuinigingen niet direct een nieuwe kazerne hoeven te komen maar een experiment 

kunnen worden gestart met risicobeheersing. Er kunnen dan bijvoorbeeld rookmelders en 

woningsprinklers worden geïnstalleerd in dat gebied, waardoor het na verloop van tijd ook mogelijk 

wordt om te meten of het niveau van veiligheid is veranderd.  

Ter afsluiting van de beantwoording van deze eerste empirische deelvraag en als koppeling naar de 

volgende paragraaf is het interessant om nog even kort stil te staan bij de bestuurbaarheid van 

risicobeheersing door de brandweer. Van de geïnterviewde respondenten gaven er 10 aan dat zij 

erkenden dat de brandweer afhankelijk is van andere partijen maar dat zij op basis van haar kennis 

en expertise een rol kan blijven spelen.  

Er bestaan echter verschillende visies onder de respondenten over de mate waarin de brandweer 

daarbij in staat is om te sturen. De visie van Ira Helsloot, Hoogleraar crisisbeheersing en fysieke 

veiligheid Vrije Universiteit Amsterdam en portefeuillehouder strategie en innovatie crisisbeheersing 

Amsterdam-Amstelland, is dat ‘er een grote fysieke veiligheidskern zal ontstaan en het is nog 

afwachten of de brandweer daarin leidend is of leidend voorwerp zal zijn. Ik zie het voor mij dat in de 

toekomst de helft van het budget van het budget, van de één miljard zal worden ingezet voor sociaal 

werk, zeg maar’. Andere respondenten vragen zich hardop af of de brandweer niet voornamelijk een 

uitvoerende organisatie zal worden, waarbij proactie en preventie op het niveau van de 

veiligheidsregio zal worden georganiseerd (Robin Burgering, Regionaal commandant Noord-Holland 

Noord; Don Berghuijs, algemeen directeur veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond). 

5.3 Bestuurlijke complexiteit, Community safety & Netwerksamenwerking 
In deze paragraaf zal een analyse gemaakt worden van de bestuurlijke context van de brandweer. De 

verschillende betrokken Ministeries, de veiligheidsregio, het Veiligheidsberaad en gemeenten zullen 

aan bod komen. Daarna zal de rol van de burger, als één van de belangrijkste toekomstige partners 

van de brandweer, uiteen worden gezet. Als laatste zullen mogelijke nieuwe partners van de 

brandweer worden behandeld. Deze driedeling is gemaakt om op een overzichtelijke wijze antwoord 

te kunnen geven op de empirische deelvraag:  

Welke invloed heeft de inzet van risicomanagement op het functioneren van het netwerk van de 

brandweer en haar netwerkpartners in brandveiligheid? 

5.3.1 Het bestuurlijke veld van brandveiligheid 

In hoofdstuk twee is ingegaan op de formele relatie tussen de brandweer en de verschillende 

betrokken overheidsinstanties. In deze deelparagraaf zal beschreven worden hoe deze relaties in de 

praktijk worden ervaren en wat dit betekent voor de positie van de brandweer, haar mogelijkheden 

om meer aan risicobeheersing te gaan doen en haar repressie efficiënter te organiseren. 

Om het bestuurlijke veld van brandveiligheid overzichtelijke in kaart te brengen zullen 

achtereenvolgens de Ministeries, de veiligheidsregio’s, het Veiligheidsberaad en de gemeenten 

worden behandeld. 
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De Ministeries 

 

Er zullen een drietal kenmerken van de relatie tussen de Ministeries en de brandweer worden 

besproken. Allereerst zal worden ingegaan op de verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid, 

brandweer en burger. Ten tweede zal de invloed van de bezuinigingen op de relatie tussen de 

overheid en de brandweer aan bod komen. Al laatste wordt er een blik op de toekomst geworpen, 

waarbij de al eerder geïntroduceerde moderne crises centraal staat. 

 

Binnen het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) is de 

laatste jaren een ontwikkeling zichtbaar waarbij de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de 

overheid en de burger aan het veranderen is. Deze ontwikkeling lijkt een positieve invloed te hebben 

op het streven van de brandweer om burgers meer op hun verantwoordelijkheden te wijzen op het 

gebied van brandveiligheid. De brandweer ziet dan ook voor zichzelf een taak weggelegd bij het 

bewerkstelligen van een nieuwe verantwoordelijkheidstoedeling (Jan Kuyvenhoven, Hoofd Proactie, 

Preventie en Preparatie brandweer Gelderland Midden; Ministeries van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Visie op 

Brandveiligheid, 2009) 

 

 

Daarnaast bieden, zoals al eerder is besproken, de huidige bezuinigingen belangrijke voordelen voor 

de brandweerorganisatie. Zowel respondenten vanuit de brandweerorganisatie (3) als de 

wetenschap (2) ondersteun de visie dat ‘de financiële crisis op een goed moment lijkt te komen in 

relatie tot de Strategische reis. Bestuurders zijn traditioneel niet of nauwelijks bereid te sleutelen aan 

veiligheid maar onder de druk van bezuinigingen worden ze hier toch toe aan gezet. Dit betekent dat 

het voor de brandweer mogelijk wordt om verschillende facetten van de Strategische reis uit te gaan 

Een nieuwe verantwoordelijkheidstoedeling? 

‘Laten we nou mensen proberen duidelijk te maken dat we ze niet direct kunnen helpen als er wat 

is. Als het water uitvalt of zo, dat je niet moet verwachten dat we binnen vijf minuten met een fles 

water bij de deur staan. Maar dat je zorgt dat je zelf een beetje weerbaar bent in dat soort zaken. 

Dat is een andere dimensie van proactief bezig zijn dan…minder op de risico’s van maar meer op 

de effecten van en het voorlichten over naar mensen. Je merkt dat daar de energie ook steeds 

meer in gaat zitten omdat de overheid…en dat is wel een mooie trend ook…ze zich steeds 

realistischer probeert te uiten over wat ze wel en niet kan. En dat natuurlijk vanuit de vrees van ja 

als we het beeld schetsen van wij kunnen alles en gaat u rustig slapen dan…een soort 

doorgeslagen verzorgingsstaat? Ja, je kunt het en niet waar maken en als er wat gebeurt dan val 

je door de mand. En dat is wel een trend, een overheid die steeds vaker zegt van tot hier kunnen 

we het regelen en vanaf dat punt of tot dat punt ben je vooral zelf aan de beurt. Dat is ook wel 

een van de grondgedachten achter zelfredzaamheid en zo en dat is wel natuurlijk deels door de 

bezuinigingen gedreven maar vooral door realisme gedreven ook’(Jan Bos, Senior onderzoeker- 

adviseur COT: instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement). 
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voeren, waar anders mogelijk bestuurlijke weerstand tegen zou ontstaan’ (Ira Helsloot, Hoogleraar 

crisisbeheersing en fysieke veiligheid Vrije Universiteit Amsterdam en portefeuillehouder strategie 

en innovatie crisisbeheersing Amsterdam-Amstelland). 

Ondanks de mogelijkheden die de bezuinigingsdoelstellingen met zich mee brengen, is er zowel op 

landelijk als op gemeentelijk niveau in sommige gevallen sprake van ‘politiek haantjes gedrag’. Dit 

komt voort uit het, door brandweermensen als ‘politiek opportunisme’ beschreven, optreden van de 

overheid om voornamelijk gericht te zijn op wat dingen kosten en het in stand houden van de 

huidige positie van de vrijwilliger (Elie van Strien, regionaal commandant Rotterdam-Rijnmond). 

Volgens verschillende respondenten (3) uit de brandweerwereld zijn bestuurders bereid deze 

standpunten te verdedigen, zelfs als aangetoond kan worden dat bepaalde maatregelen de 

veiligheid van de burger kunnen vergroten.  

Deze houding van bestuurders lijkt zich echter steeds meer te beperken tot het lokale en regionale 

niveau omdat op het landelijk niveau men steeds meer bewust lijkt te worden van de noodzaak om 

te verschuiven naar de voorkant van de veiligheidsketen. De aanleiding hiertoe komt voort uit het 

rapport van de commissie van Vollenhoven over de cellenbrand op Schiphol, daarin is aangetoond 

dat het complex niet voldeed aan verschillende brandveiligheidseisen (Jan Kuyvenhoven, Hoofd 

Proactie, Preventie en Preparatie brandweer Gelderland Midden). 

De onzekerheid blijft echter bestaan of de brandweer ook de ruimte krijgt van de Ministeries om 

(een deel van) haar bezuinigingen in te zetten om de verschuiving naar de voorkant van de 

veiligheidsketen te kunnen realiseren. Ricardo Weewer (Strategisch adviseur en plaatsvervangend 

commandant Amsterdam-Amstelland) vat de relatie tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties en de brandweer duidelijk samen en beschrijft daarin ook deze onzekerheid. 

‘Het mooie zou zijn als je zeg maar de besparing kon realiseren door de Strategische reis uit te rollen. 

Ik maak voor mijn eigen regio ook een soort van meerjaren perspectief gebaseerd op de Strategische 

reis en dan maak ik me sterk dat… daar dan best wel wat geld kan overblijven op termijn…Je kunt 

eigenlijk in je repressie ook nog niet snijden want dat ligt bestuurlijk en ook binnen de organisatie 

heel gevoelig en dat betekent dat de ruimte weg is om aan de voorkant de ruimte weg is om een 

start te maken met het investeren en dat was eigenlijk de truc geweest en ondertussen zit ook BZK 

mee te kijken en die heeft de meldkamers al op lijst gezet om er één meldkamer van te maken en zo 

20 miljoen te bezuinigen. De vraag is dan of dat dan bezuinigingen zijn voor de gemeente of voor het 

rijk? Als het rijk dat gaat bezuinigingen en dat van de gemeentefondsen aftrekt dan hebben we daar 

dus alweer een post die ons ruimte kon geven om de slag naar voren te maken…ik maak me daar wel 

zorgen over en ik kan niet zeggen waar dat op uit komt’. 

 

Tot slot, zal vooruit worden gekeken naar toekomstige ontwikkelingen in het kader van de ‘moderne 

crisis’. De NVBR is daarbij van mening dat het de taak van de landelijke politiek is om te bepalen 

welke aspecten van de Nederlandse infrastructuur het belangrijkst zijn om te beschermen en wat 

een acceptabel risiconiveau daarbij is.  

‘Een crisis betekent discontinuïteit. Een ministerie moet vaststellen: wat vinden wij de belangrijkste 

ICT, de belangrijkste waterleidingen en hoe gaan we dat beschermen? Dat is echt een nationaal 

belang. Je zult op een gegeven moment als brandweer of als veiligheidsregio verantwoordelijk zijn, 
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samen met de politie en de gemeente, om dit soort cruciale en vitale infrastructuur te beschermen’ 

(Marjan Heijman, Programmacoördinator Crisisbeheersing en Rampenbestrijding NVBR). 

Daarbij wordt ook nogmaals benadrukt dat de brandweer niet alleen verantwoordelijk is voor het 

beheersen van de risico’s op discontinuïteit in de vitale infrastructuur. ‘… Dat is per definitie 

natuurlijk niet alleen een taak voor de brandweer om dat op te lossen, maar ook voor de politie met 

onrust en dat soort dingen dus dat is veel breder en daar zul je ook hele andere partners…daar is 

Rijkswaterstaat ook een partner in, in die netwerkorganisatie aan de voorkant van hebben we dat 

gered…ken je netwerkpartners: als het gebeurd, weet ze te vinden (Marjan Heijman, 

Programmacoördinator Crisisbeheersing en Rampenbestrijding NVBR) 

 

De veiligheidsregio 

 

De Wet veiligheidsregio’s bepaalt dat de brandweerorganisatie als aparte kolom georganiseerd 

wordt binnen een veiligheidsregio. De GHOR, ambulancedienst, gemeenten en indirect de politie zijn 

andere partijen die aan de veiligheidsregio zijn verbonden. In de toekomst zouden de kolom van de 

GHOR, ambulancedienst en gemeenten mogelijk uitgebreid worden en zou de GGD mogelijk als 

partij toegevoegd kunnen worden aan de veiligheidsregio (Marcel van Galen, Hoofd afdeling 

risicobeheersing van het regiokorps Flevoland). Ondanks dat de brandweer tegenwoordig onder de 

veiligheidsregio valt is het samengaan van de verschillende lokalen brandweerkorpsen binnen een 

regio tot één regionaal korps niet verplicht maar op basis van vrijwilligheid.  

De relatie tussen de brandweerorganisatie en de veiligheidsregio zal besproken worden aan de hand 

van drie thema’s. Allereerst zal de veranderde verhouding met de gemeenten worden behandeld. 

Ten tweede wordt ingegaan op de invloed van regionalisering op het streven naar landelijke 

uniformiteit en regionale risicodifferentiatie. Afsluitend komt de inrichting van de veiligheidsregio 

ter sprake en wat, in de lijn der verwachting van de respondenten, daarin de rol van brandweer zal 

zijn. 

Al eerder is gebleken dat het organiseren van risicobeheersing op regionale schaal verschillende 

voordelen biedt, zoals kennis- en informatiebundeling, personeelsinzet en de aankoop en inzet van 

materieel. Er worden echter ook een aantal nadelen ervaren van deze schaalvergroting. ‘Een van de 

nadelen die we nu ondervonden hebben, is de afstand die we krijgen naar de gemeenten toe...De 

gemeenten zeggen nu ook dat wij ver weg zijn komen te staan en wij zeggen hetzelfde en dat is een 

zorgelijke ontwikkeling. We zijn nu wel een project gestart om dit te verbeteren, we moeten ook op 

schoot zitten bij de gemeenten. Maar het heeft ook enorme voordelen, zoals op het gebied van 

efficiency. Deze nadelen wegen niet op tegen de voordelen’ (Sjirk Meijer, beleidsmedewerker fysieke 

veiligheid Limburg-Zuid).  
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Het voorbeeld van Rotterdam-Rijnmond beschrijft de afstand tussen de veiligheidsregio en de 

gemeenten en dan met name de gemeenteraad. De burgemeester neemt hierin een bijzondere 

positie in, deze wordt omschreven als ‘…de burgemeester maakt nu deel uit van het dagelijks 

bestuur van een veiligheidsregio. Met die bestuurspet op is die dus voor de rode autootjes, de gele 

autootjes en alle andere toeters en bellen die wij in het construct veiligheidsregio erbij bedacht 

hebben. Maar in zijn gemeenteraad is hij weer burgemeester, doordat wij die rode autootjes uit die 

gemeentelijke entiteit hebben getrokken en doordat de financiering van de veiligheidsregio primair 

via een inwonersbijdrage plaatsvindt, koopt hij geen rode autootjes meer, hij koopt veiligheid en 

veiligheid is abstract. Dus het belang van die burgemeester bij zijn raad is makkelijker te verdedigen 

door te korten op die anonieme ambtenaren die ergens in een ivoren toren van een orde van grote 

zoals hier zitten, dan als het een rood autootjes is en zijn mannen…’ (Maarten Worp, 

Beleidsmedewerkers risicobeheersing veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond). Uit het voorgaande 

citaat blijkt dat het voor de brandweer belangrijk is om zichtbaar te blijven voor de gemeenten 

omdat zij anders eenvoudiger gekort dreigen te worden op hun inkomsten. De afstand tussen de 

veiligheidsregio en de gemeenten heeft ervoor gezorgd dat ‘de incentives anders zijn geworden’ 

(Maarten Worp, Beleidsmedewerkers risicobeheersing veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond). 

Verschillende respondenten (5) gaven aan dat ‘wie betaalt, bepaalt. Dat betekent dat je de lokale 

betrokkenheid goed moet houden… en dat gaat dus zijn gevolgen krijgen voor de manier waarop je 

werkt. Deze uitspraak impliceert dat het streven naar landelijke uniformiteit complex kan zijn omdat 

de brandweerorganisatie nog altijd lokaal gefinancierd wordt. Regionale risicodifferentiatie vindt 

plaats op basis van risicoprofielen die voor alle veiligheidsregio’s verplicht zijn gesteld vanuit het 

ministerie van BZK. ‘Op basis van een risicoprofiel wat je dus lokaal en regionaal bij elkaar legt kom 

je dan tot een inschatting van wat er nodig is. Op basis daarvan zeg je van nou daar heb ik zoveel 

brandweer voor nodig, zoveel materieel voor nodig en daar heb ik zoveel personeel voor nodig en 

daar is ook nog geld voor nodig…nou dat geef ik aan de veiligheidsregio’s en dat hoesten wij (de 

gemeenten en de veiligheidsregio’s) dan samen op…Dan ontstaat er dus het beeld dat je in 

Rotterdam-Rijnmond veel meer investeert dan in Drenthe bij wijze van spreken, omdat het 

risicoprofiel anders is….Dat veronderstelt wel, dat je om de afweging te kunnen maken wat er nodig 

is, het risicoprofiel dus met de betrokken partijen, in dit geval dan de gemeenten, gezamenlijk in de 

veiligheidsregio moet opstellen’ (Marco van de Reep, Senior beleidsmedewerker Veiligheidsberaad). 

Het is dus van groot belang om op regionaal niveau afstemming te vinden, bijvoorbeeld binnen het 

De relatie tussen de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de gemeente Rotterdam 

‘…Ook in financieel opzicht is die betrokkenheid ook weg, dat zie je onmiddellijk, ook aan de 

bezuinigingen. En zie je ook dat gemeenteraden mij nu dus ook verwijten maken, dat ik aan het 

bezuinigen ben. Er worden raadsvragen gesteld, of de burgemeester mij tot de orde wil roepen! 

Terwijl de gemeenteraden even vergeten zijn dat ze zelf besloten hebben dat ik 4 en een half 

miljoen moet ombuigen. Dat is op zich zelf dus heel vreemd, heel merkwaardig’ (Don Berghuijs, 

Algemeen directeur veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond). 
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Veiligheidsberaad, over landelijke uniformiteit en om de lokale betrokkenheid te behouden of zelfs 

weer te vergroten om gezamenlijk overeenstemming te bereiken over de risicoprofielen.  

De complexiteit van het voorgaande is dat de risicoprofielen van de veiligheidsregio’s 

multidisciplinair worden benaderd. Daarbij wordt de brandweer lokaal gefinancierd en in sommige 

gevallen ook lokaal georganiseerd, de GHOR wordt lokaal gefinancierd maar regionaal georganiseerd 

en de politie landelijk gefinancierd en regionaal georganiseerd. Dergelijke verschillen in financiering 

en organisatie maken het in de praktijk moeilijk om risico’s multidisciplinair te benaderen. Het komt 

dan ook binnen verschillende veiligheidsregio’s voor dat er nog voornamelijk ad hoc wordt 

samengewerkt tussen de verschillende partijen. Er is vaak nog ‘…geen gezamenlijk beleid…Daar zit 

wel een hiaat omdat al die partijen van negen tot vijf in hun eigen koker zitten te werken en alleen 

als er wat aan de hand is met elkaar gaan samenwerken’ (Jan Bos, Senior onderzoeker- adviseur 

COT: instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement). In deze ‘hiaat’ liggen dan ook nog kansen voor 

de veiligheidsregio’s om risicobeheersing effectiever en efficiënter te organiseren. In verschillende 

veiligheidsregio’s wordt hier dan ook al deels invulling aan gegeven. ‘…Dat hebben wij hier vorm 

gegeven door risicobeheersing en dat soort dingen meer maar ook de multidisciplinaire 

samenwerking uit de brandweer te lichten en onder te brengen in een aparte directie risico- en 

crisisbeheersing’ (Don Berghuijs, Algemeen directeur veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond). 

Vanuit de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (3) en Amsterdam-Amstelland (2) wordt de 

veiligheidsregio in de toekomst als belangrijke netwerkorganisatie gezien. ‘Dat betekent dat wij, 

behalve met de traditionele operationele dienst, ook te maken hebben met een grote verzameling 

aan andere partners: drinkwaterleidingbedrijven, energiebedrijven en wat er nog meer mag zijn... 

Waarbij de medewerkers…ook meteen accounthouder zijn voor de relaties met Rijkswaterstaat, met 

Eneco, met Evides en dergelijke. Om zo die partners… met elkaar te verbinden. Alleen dan ben je in 

staat om onder omstandigheden, om bij een crisis, als overheid een robuust antwoord te geven. 

Want dan heb je de expertise van de ProRails en dergelijke heb je gewoon nodig…Dat biedt 

organisatorische mogelijkheden en kennis’ (Don Berghuijs, Algemeen directeur veiligheidsregio 

Rotterdam-Rijnmond). 

Het Veiligheidsberaad 

 

Al eerder is de bijzondere positie van de bestuurder, met name die van de burgemeesters als leden 

van dagelijks bestuur van de verschillende veiligheidsregio en gemeentebestuurder, aan bod 

gekomen. Een aantal bestuurders treedt daarnaast ook nog op als voorzitter van een veiligheidsregio 

is daarmee ook vertegenwoordigd in het Veiligheidsberaad. Vanuit de NVBR wordt de dubbelrol van 

bestuurders dan ook binnen het Veiligheidsberaad herkend. ‘…Ze moeten bezuinigen maar ze zijn 

ook trots op de rode auto. Er spelen verschillende belangen, zo is de richting van de strategische reis 

is mede omarmd door het Veiligheidsberaad. Sterker nog, ze zijn ook mede opdrachtgever…maar dan 

komt ook de kostenvraag om de hoek kijken en dat worden er ook andere petten opgezet’ (Marjan 

Heijman, Programmacoördinator crisisbeheersing en rampenbestrijding NVBR). 
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Als antwoord op dit standpunt van de NVBR is er vanuit het Veiligheidsberaad gesteld dat voordat zij 

‘…zich hier bestuurlijk op vastleggen, eerst willen dat u (de brandweerkorpsen) die discussie gaat 

voeren in de regiobesturen. Waardoor alle gemeenten, door alle burgemeesters, door ze hierbij te 

betrekken een beeld kunnen krijgen van hoe die ontwikkeling van de brandweer eruit gaat zien en of 

zij daar in de toekomst hun poot onder willen zetten, zich daarvoor in willen zetten. Op het moment 

dat u een gedragen opvatting heeft ontwikkeld daar in de regio’s, komt u bij ons(het 

Veiligheidsberaad) terug en geven wij hier onze bestuurlijke steun aan...Regionaal die discussies 

voeren en misschien zelfs, in sommige gevallen, per gemeente het verhaal uitdragen en de bedoeling 

toelichten en het perspectief goed tussen de oren krijgen bij die bestuurders want zij zijn straks 

verantwoordelijk dus zij moeten die informatie tot zich kunnen nemen. En wij hebben de NVBR 

gevraagd dit proces te faciliteren en dat hebben ze ook toegezegd’ (Marco van de Reep, Senior 

beleidsmedewerker Veiligheidsberaad). Wanneer dit gebeurd is het Veiligheidsberaad de 

Strategische reis ook bestuurlijk te ondersteunen. 

De gemeenten 

De overlap tussen de verschillende bestuurlijke instanties in hun relatie tot de brandweer blijkt 

duidelijk uit de voorgaande alinea’s. Want bij het behandelen van de Ministeries, de 

veiligheidsregio’s en het Veiligheidsberaad is ook al ingegaan op de positie van de gemeenten. Zo is 

er al aandacht besteed aan de invloed van bezuinigingen en de afstand tussen de brandweer en de 

gemeenten. In deze alinea, over de relatie tussen de gemeenten en de brandweer, zal eerst nog kort 

stil gestaan worden bij de groeiende afstand tussen gemeenten en de brandweer. Daarna zal de 

lokale bestuurlijke inbedding van de Strategische reis behandeld worden. Als laatste zal er een 

mogelijke toekomstige rolverdeling tussen gemeenten en de brandweer worden voorgesteld. 

Een aantal respondenten (5) zien de afstand tussen de brandweer, dan wel veiligheidsregio, en 

gemeenten als zorgelijk. In een enkel geval (2) werd deze afstand zelfs als een potentieel 

‘democratisch gat’ gezien. Want de burgemeester mag dan in beide organen, veiligheidsregio en 

gemeente, als bestuurder vertegenwoordigd zijn, de veiligheidsregio is alleen maar verder van de 

democratisch gekozen gemeenteraden af komen te staan. Een gemeenteraad kan tegenwoordig 

alleen nog maar indirect, via beide functies van de burgemeester, invloed uitoefenen op de 

brandweerorganisatie terwijl in het verleden de brandweer direct onder de burgemeester viel (Jan 

Bos, Senior onderzoeker- adviseur COT: instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement; Elie van 

Strien, regionaal commandant Rotterdam-Rijnmond). 

Deze visies onderstrepen het belang om als brandweerorganisatie de lokale betrokkenheid in stand 

te houden of zelfs te vergroten, om haar streven naar een efficiëntere repressie en betere 

risicobeheersing te kunnen bewerkstelligen. ‘De brandweerprofessie projecteert nu haar eigen 

voorstelling van de toekomst, dat is op zich prima. Maar ze hebben daar bestuurlijke dekking voor 

nodig want het zijn nog altijd de bestuurders in Nederland die het voor het zeggen hebben als het 

gaat om de financiering en de inrichting van de brandweerorganisatie. Dat moeten ze dus op de een 

of andere manier bij elkaar gaan brengen. Nu de brandweer met haar voorzet is gekomen zijn de 
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bestuurders aan het woord in hoeverre zij die reis ondersteunen’ (Marco van de Reep, Senior 

beleidsmedewerker Veiligheidsberaad). Het is dan ook logisch dat de brandweer de intentie heeft 

uitgesproken om ‘…met gemeenten om de tafel te gaan om deze visie uit te werken’ (Sjirk Meijer, 

beleidsmedewerker fysieke veiligheid Limburg-Zuid). 

 

Uit het voorgaande is gebleken dat het streven van de brandweer om een efficiëntere repressie te 

organiseren en meer proactief en preventief te werken behoorlijke bestuurlijke voeten in de aarde 

heeft. De brandweer is zich hiervan bewust en is ook bereid met de lokale bestuurders in gesprek te 

gaan, de geschiedenis van de relatie tussen de brandweer en de lokale overheid spreekt echter niet 

in haar voordeel. ‘Als je kijkt naar aandacht voor de brandweer, dan is die er alleen naar incidenten. 

Dus de gemeenteraad die stemt elk jaar in met de begroting en als er een nieuwe kazerne gebouwd 

moet worden dan is er geen geld. Dan gaat het drie keer door een begrotingscyclus en dan is er 

misschien wel geld, maar verder is er geen aandacht voor de brandweer’ (Jan Bos, Senior 

onderzoeker- adviseur COT: instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement). Het is dan ook niet 

geheel onverwachts dat er op dit moment discussie bestaat over of de veiligheidsregio niet als 

functioneel bestuur georganiseerd moet worden in plaats van als verlengd lokaal bestuur. De 

afstand tussen de veiligheidsregio en het lokale bestuur is namelijk afgenomen en er is vanuit het 

verleden al slechts incidenteel aandacht voor het functioneren van de brandweer. Er zal, op basis 

van alle resultaten uit het onderzoek, in het hoofdstuk met aanbevelingen op deze discussie worden 

teruggekomen.  

Ondanks deze complexe verhouding tussen veiligheidsregio, brandweer en gemeente zijn er ook 

respondenten met een heldere en duidelijke visie op een mogelijke toekomstige rolverdeling tussen 

brandweer en gemeente. Een voorbeeld hiervan is de visie van Arnoud Tiller, Hoofd proactie & 

preventie Noord-Holland Noord. Hij wil ‘… binnen deze regio vanaf een bepaald niveau een verplichte 

De complexiteit van lokale betrokkenheid en het streven naar landelijke uniformiteit en 

regionale risicodifferentiatie  

‘Dus om de strategische reis waar te maken…dus op basis van het risicoprofiel een preventieve en 

repressieve taak organiseert, met alles wat daarbij hoort. Dat impliceert dus lokale en regionale 

betrokkenheid. Dat kun je dus niet volstaan met een landelijke brandweerorganisatie…door te 

zeggen van we gaan het in Nederland zo doen en wij zetten de regie…die regie is altijd bestuurlijk 

lokaal en regionaal (Marco van de Reep, Senior beleidsmedewerker Veiligheidsberaad).’ 

‘Het is altijd een balans tussen het lokale bestuur en het regionale bestuur wat dan ontstaat en 

daar is bestuurlijk karakter in de politiek en de hele wereld die daar achter zit dat is toch een 

wereld van hoe gaan we dat nu in gezamenlijkheid organiseren en dat is een andere vraag dan: 

we gaan het zo organiseren vanuit het de veiligheidsregio of we gaan het zo organiseren vanuit 

gemeenten en het is altijd makkelijker als je maar met een partij te doen hebt maar het is nu 

altijd zoeken naar balans’ (Marcel van Galen, Hoofd afdeling risicobeheersing Flevoland). 
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adviesrol hebben en betrokkenheid vanuit de veiligheidsregio puur op basis van kennis en expertise, 

de regierol daar ook op hebbend, dus met nieuwe initiatieven kunnen komen, vanuit een bepaalde 

aanpak naar risico’s kijken en daar ook mee omgaan…Risicomanagement. Maar die adviesrol, die 

voorlichtingsrol om daarmee bewustwording te bereiken…die hoort bij de veiligheidsregio thuis maar 

natuurlijk moet je daarbij wel gebruik maken van gemeenten. Die moeten de vragen kunnen 

beantwoorden van de burgers. Gemeenten moeten in staat zijn plenaire en ook wel basale vragen te 

beantwoorden over hoe je bijvoorbeeld een rookmelder op moet hangen. Zij hebben het loket maar 

wij adviseren daarop. Met hele simpele vragen kan je daar terecht maar wanneer het dusdanig 

complex is kan de gemeente het doorsturen naar ons’ 

Afsluiting en (deel)conclusie  

 

In de voorgaande alinea’s is stil gestaan bij de relatie tussen de brandweer en de verschillende 

bestuurlijke lagen en instituties waarmee zij te maken heeft. Verschillende ontwikkelingen zijn ter 

sprake gekomen en hebben een positieve, negatieve of neutrale invloed op de gewenste 

veranderingen van de brandweer. Deze ontwikkelingen zullen dan ook op die basis worden 

besproken. Allereerst zullen de positieve aspecten worden besproken, daarna de negatieve en 

afsluitende de neutrale.  

 

De nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid en burger die tegenwoordig door 

verschillende Ministeries, waaronder VROM, wordt nagestreefd lijkt van positieve invloed op het 

streven van de brandweer om meer verantwoordelijkheid te leggen bij burgers en bedrijven op het 

gebied van brandveiligheid. Wanneer in beleid meer de nadruk komt te liggen op de 

verantwoordelijkheden van de burger in haar dagelijks leven, biedt dit ook mogelijkheden voor de 

brandweer om hierop aan te sluiten. 

Ook lijken de bezuinigingsdoelstellingen voor de veiligheidsregio’s mogelijkheden met zich mee te 

brengen. Ondanks dat bestuurders over het algemeen niet of nauwelijks bereid zijn de ‘zichtbare’ 

veiligheid af te laten nemen en de positie van de vrijwilliger te veranderen, lijken de bezuinigingen 

toch meer ruimte te geven aan de brandweer om op beide punten veranderen door te voeren. 

Voorbeelden hiervan zijn het experimenteren met rookmelders en sprinklers in gebieden waarbij de 

dekking van 15 minuten niet wordt gehaald en het inzetten van vrijwilligers om deze apparatuur aan 

te brengen en voorlichting hierover te geven. 

De veiligheidsregio als netwerkorganisatie biedt belangrijke aangrijpingspunten voor de visie van de 

brandweer om in de toekomst meer en meer te gaan samenwerken met verschillende partijen in het 

kader van brandveiligheid. Een organisatie die is ingericht om ad hoc en met veel verschillende 

partijen samen te werken biedt daarin mogelijkheden. Zeker wanneer risicobeheersing, zoals ook de 

verwachting is, in de toekomst multidisciplinair vanuit de veiligheidsregio’s zal worden benaderd. Of 

de brandweer daarbij leidend of leidend voorwerp, als uitvoeringspartij, zal zijn, is een al eerder 

geïntroduceerde maar zeer interessante vraag.  

Het regionaliseren van brandweerkorpsen of in ieder geval de proactie en preventie afdelingen 

brengt een behoorlijke complexiteit met zich mee. Het is hierdoor relatief eenvoudiger om landelijke 
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uniformiteit en regionale risicodifferentiatie te organiseren. Het belang van lokale betrokkenheid, op 

basis van financiering en bestuurlijk autoriteit, zorgt er echter voor de nadruk kan komen te liggen 

op de regionale risicodifferentiatie en kan landelijke uniformiteit juist tegenwerken. Hier lijkt ook het 

bestuurlijke duw - trekspel uit hoofdstuk twee uit naar voren te komen, op welke bestuurlijke schaal 

zal risicobeheersing uiteindelijk worden georganiseerd? Dit hangt nauw samen met de discussie over 

het organiseren van de veiligheidsregio’s als functioneel bestuur of als verlengd lokaal bestuur. 

De negatieve aspecten van de relatie tussen brandweer en overheid, de groeiende afstand tussen de 

veiligheidsregio en het lokale bestuur en de incidentele aandacht voor hulpdiensten, lijken de 

bestuurlijke inrichting van functioneel bestuur in de hand te werken. Hier zitten echter nog vele 

haken en ogen aan waar later op terug zal worden gekomen. 

Als neutrale aspecten zijn de vraag aan de landelijke politiek om de belangrijke onderdelen van de 

Nederlandse infrastructuur te bepalen en het belang om bestuurders te overtuigen van de 

Strategische reis aan bod gekomen. De uitwerkingen en effecten van deze beide aspecten zal in de 

toekomst moeten blijken.  

5.3.2 De rol van de burger 

De rol van de burger in het kader van brandveiligheid is al kort aan bod gekomen bij het bespreken 

van de relatie tussen de brandweer en de Ministeries. Daaruit kwam naar voren dat de burger 

tegenwoordig wordt geconfronteerd met een veranderende verantwoordelijkheidstoedeling.  

Deze veranderende verhouding tussen overheid, brandweer en burger wordt door Don Berghuijs 

(Algemeen directeur veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond) als volgt omschreven: ‘we moeten af van 

het gegeven dat de overheid, dat komt nog uit de verzorgingsstaat, alles moet regelen en dus per 

definitie de schuldige is als er iets fout gaat. We moeten terug naar de eigen verantwoordelijkheid 

van de burger en ook investeren in het handelingsperspectief. Maar ook duidelijk maken dat die 

burger een eigen verantwoordelijkheid heeft en zelfredzaam is’.  

Dit citaat beschrijft het streven van de brandweer om te investeren in het handelingsperspectief van 

de burger om haar bewust te maken van haar verantwoordelijkheid en zelfredzaam te maken bij 

branden en andere incidenten. In deze paragraaf zal dan ook eerst in worden gegaan op welke 

maatregelen de brandweer wil en kan nemen om deze bewustwording te kunnen bewerkstelligen. 

Daarna zal de vergelijking met Community safety uit Engeland worden gemaakt, waarop het idee van 

Brandveilig leven in Nederland is gebaseerd. Afsluitend zal ingegaan worden op de complexiteit van 

het sturen op Brandveilig leven, het bereiken van een nieuwe verantwoordelijkheidstoedeling en 

zelfredzaamheid. 

 

Mogelijkheden voor de brandweer om te investeren in Brandveilig leven 

 

Er bestaan binnen de brandweer veel verschillende ideeën over hoe de burger bewust gemaakt kan 

worden van haar verantwoordelijkheden en zelfredzaamheid bij branden en incidenten.3 

                                                           
3
 Een uitgebreid overzicht van alle initiatieven op het gebied van Brandveilig leven is te vinden op: 

http://www.brandweerkennisnet.nl/thema's_bkn/brandveilig_leven/ 
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Voorbeelden hiervan, uit de interviews, zijn het aanbieden van lespakketten op basisscholen en 

Mbo-opleidingen over brandveiligheid, het ophangen van rookmelders in woningen van minder 

zelfredzamen (mindervaliden, bejaarden en probleemgezinnen) en het geven van voorlichting in 

wijken naar aanleiding van incidenten die zich in een bepaald gebied hebben voorgedaan.  

Uit deze mogelijke activiteiten die de brandweer kan ondernemen, in het kader van het vergroten 

van de bewustwording bij burgers, spreekt duidelijk haar intentie om hierin te investeren. Er worden 

daarbij, door verschillende respondenten, een aantal mogelijkheden voor de brandweer 

onderscheidden die kunnen bijdragen aan de kwaliteit en volledigheid van hiervoor genoemde 

activiteiten.  

De eerste benadrukt het belang om te focussen op incidenten en herkenbare risico’s. Burgers zijn 

namelijk pas bereid om hun houding te veranderen als een bepaalde dreiging of risico’s herkenbaar 

zijn en dichtbij komen. Deze visie wordt ondersteund door alle 10 de respondenten waarbij dit ter 

sprake is gekomen en mooi voorbeeld hiervan is ‘dat je eigenlijk geografisch kunt kijken van wat zijn 

hier nou de risico’s. Als je het in Zeeland hebt over overstromingen dan spreekt dat meer aan dan in 

Drenthe en in Drenthe spreekt een veen brand weer meer aan dan in Zeeland, dat is gewoon zo. Dus 

je kunt daar heel gebiedsgericht op basis van wat is hier nou gebeurd, een keer iets zinnigs over 

vertellen. En dan is een keer iets zinnigs vertellen natuurlijk heel aardig maar eigenlijk moet je een 

soort van een permanent traject hebben waar bij wijze van spreke iedereen in mee gaat met een 

lijstje van wat je in huis moet hebben voor…’ (Jan Bos, Senior onderzoeker- adviseur COT: instituut 

voor Veiligheid- en Crisismanagement). 

Ten tweede heeft de brandweer nog een belangrijk voordeel bij geven voorlichting en advies over 

brandveiligheid aan burgers, namelijk haar imago. De ‘brandweer voor de deur is laagdrempelig. 

Bijna overal gaat de deur dicht, behalve voor een brandweerman. Dat zijn de helpers, de hero’s, die 

komen om mij te helpen…dus kom binnen! In 75% van de gevallen komen ze binnen. Als je dan toch 

achter de voordeur bent, maak daar dan ook gebruik van, zet je ogen en oren open…niet om politie 

te spelen want dan raak je, je krediet kwijt maar kijk dan wel even met je sociale blik…(Elie van 

Strien, regionaal commandant Rotterdam-Rijnmond).’ 

 

Community safety en Brandveilig leven 

 

Het doel ‘Brandveilig leven’ van de brandweer impliceert voor een belangrijk deel het vergroten van 

de bewustwording van burgers over haar verantwoordelijkheden en zelfredzaamheid. Dit idee is 

voor een groot deel gebaseerd op het idee van Community safety afkomstig uit Engeland. Het doel 

van Community safety is het bereiken van gedeelde verantwoordelijkheid binnen lokale 

gemeenschappen bij incidenten en het vergroten van de zelfredzaamheid binnen dergelijke groepen 

burgers.  

Daarvoor heeft zij een aantal concrete maatregelen bedacht die deels overeenkomen met de ideeën 

die in Nederland leven maar ook deels al op grotere schaal worden toegepast en verder zijn 

ontwikkeld. Zo worden er rookmelders en sprinklers geplaatst in huizen van minder zelfredzamen. 

Deze worden gefinancierd vanuit de lokale overheid door middel van subsidieverstrekking. 
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Er wordt actief gelobbyd om sprinklers te laten installeren bij de nieuwbouw van scholen, 

bedrijfspanden en woningen. Tot 2010 zijn er al in 26 nieuw gebouwde scholen sprinklers 

geïnstalleerd. 

Binnen een vrouwengevangenis in Liverpool is een onderwijsprogramma over maatschappelijke 

risico’s, brandveiligheid en gezondheid ingevoerd. Ook de families van de gevangenen worden 

voorgelicht en geadviseerd over de gezondheid en veiligheid na de vrijlating van een moeder, 

partners en/ of echtgenoot. 

Opvallend bij deze voorbeelden is dat ze zowel verder zijn in de ontwikkeling dan in Nederland maar 

dat er ook bewust wordt ingezet op zowel gezondheid als brandveiligheid. Een slechte gezondheid 

(ziektes, handicaps of probleempersonen) zou de kwaliteit van leven verminderen en daarmee de 

risico’s van brand in de persoonlijke omgeving vergroten. Zowel gezondheid als brandveiligheid 

spelen daarom een belangrijke rol bij voorlichting en advies in Engeland (Merseyside Fire & Rescue 

Service, Integrated Risk Management Plan 2010-2013, p. 17-26). 

Deze focus op minder zelfredzamen en de gezond, wordt ook in Nederland herkend en erkent. 

‘Vooral met Engeland zie je dat wij veel meer op voorlichting zitten en niet op doelgroepen en dat we 

veel minder met andere partners buiten de fysieke veiligheid nog om de tafel zitten’ (Marjan 

Heijman, Programmacoördinator Crisisbeheersing en Rampenbestrijding NVBR). Jan Kuyvenhoven 

(Hoofd Proactie, Preventie en Preparatie brandweer Gelderland Midden) stelt dan ook dat je ‘… 

minder zelfredzamen wel kunt blijven voorlichten en mee kunt blijven oefenen en dan de norm van 15 

minuten nog niet halen…Zelfs overdag wordt de norm nog niet gehaald. Dan biedt het veel meer 

voordelen om sprinklers te installeren, zo kan er veel tijd worden gewonnen om te evacueren’. 

 

Het lijkt dan ook in Nederland nog te ontbreken aan bestuurlijke inbedding en een duidelijke 

overkoepelende ‘visie op verantwoordelijkheidsverdeling’. Aan beide voorwaarden zal moeten 

worden voldaan om vergelijkbare maatregelen te treffen als in Engeland. De bestuurders zullen 

moeten bepalen ‘welke norm gehanteerd wordt en hoe we dat gaan meten. Het niveau van 

acceptatie moet worden bepaald. Is 80% binnen de evacuatie norm acceptabel? Of 80% bij 

instellingen met risicogroepen en 100% bij overige bedrijven en instellingen? (Jan Kuyvenhoven, 

Hoofd Proactie, Preventie en Preparatie brandweer Gelderland Midden).  

 



 
 

91 

 

 

De complexiteit van het sturen op Brandveilig leven 

Zoals hiervoor is beschreven bestaat er een veelvoud aan ideeën voor en visies op Brandveilig leven 

en blijkt uit het voorbeeld van Engeland dat het ook mogelijk is om met dergelijke maatregelen bij te 

dragen aan brandveiligheid. Toch zijn er voldoende aanwijzingen die wijzen op een complexe relatie 

tussen burger en brandweer als netwerkpartners. Vrijwel alle respondenten (12) gaven aan dat: 

‘burgers van origine niet bereid zijn om te investeren in het vergroten van de eigen veiligheid. Zij 

dienen geconfronteerd te worden met redelijke risico’s, of in ieder geval risico’s die voor de burger 

redelijk zijn (Zie ook het voorbeeld uit Amsterdam in onderstaand tekstvak). Bijvoorbeeld het 

benadrukken van het belang voor ouders om rookmelders op te hangen in hun woning omdat anders 

hun kinderen om kunnen komen bij een brand’ (Ira Helsloot, Hoogleraar crisisbeheersing en fysieke 

veiligheid Vrije Universiteit Amsterdam en portefeuillehouder strategie en innovatie crisisbeheersing 

Amsterdam-Amstelland). 

 

Branden & Voorlichting in Amsterdam 

Wij zijn nu aan het kijken, wat zijn de beste momenten om burgers te bereiken maar het kan ook 

zijn dat je veel agressievere voorlichtingsstrategieën moet gaan toepassen, namelijk door 

burgers duidelijk te maken hoe groot het risico op brand is. In 70 jaar tijd, een op de 14 huizen 

krijgt brand in Amsterdam. Iedere Amsterdammer kent wel meer dan 14 mensen die in 

Amsterdam wonen dus dat betekent dat de komende 70 jaar minimaal 1 van jou kennissen een 

forse woning brand zal krijgen en dan komt het dichterbij’ (Ricardo Weewer, Strategisch 

adviseur en plaatsvervangend commandant Amsterdam-Amstelland). 

 

Community safety als uitgangspunt voor Brandveilig leven 

‘Wat wij eigenlijk in Nederland hebben geïmporteerd uit Liverpool is van laten we nou overal 

rookmelders plaatsen, een technische oplossing. Terwijl Community safety heeft veel meer de 

essentie van gedragsverandering en de essentie van netwerksamenleving. Wat ze dan ook in 

Engeland hebben gedaan bij die huisbezoeken, mensen gingen huizen langs om te kijken waar 

rookmelders gehangen konden worden en om te kijken welke veiligheidsmaatregelen er nou 

getroffen konden worden om zo’n huis veiliger te maken. Daar zagen ze bijvoorbeeld ook dat 

een oudere man die aan het vereenzamen was en dan kan je zeggen van we hangen die 

rookmelder op en we zeggen meneer we komen volgend jaar terug om te controleren of deze 

het nog doet, helemaal top. Of je kunt ook zeggen we zien een man die aan het vereenzamen is 

laten we nu is proberen die man onder de aandacht te brengen van een maatschappelijke 

organisatie die zich specifiek bezig houdt met die oudere, met die vereenzaamde oudere. Dat is 

volgend mij de essentie van Community safety. Het gaat niet alleen om brandveiligheid maar het 

gaat veel meer om een gedragsverandering bij mensen zodat we elkaar veel meer kunnen 

aanspreken op de zorg en de veiligheid van elkaar’ (Marcel van Galen, Hoofd afdeling 

risicobeheersing van het regiokorps Flevoland) 
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Het dus samengevat noodzakelijk om te focussen op incidenten, te wijzen op herkenbare risico’s en 

informatie, voorlichting en advies naar de burger toe te brengen. Maar ‘dat is het lastige voor de 

brandweer, er gebeurd nooit wat en het is minder zichtbaar’ (Ben Ale, Hoogleraar veiligheid en 

rampenbestrijding TU Delft). Toch gaat het ook hierbij weer om ‘verleiden & overtuigen’ en ‘light & 

leuk’, zo blijkt ook uit het volgende citaat: ‘burgers zijn niet bereid zich in te spannen om aan 

informatie te komen, de brandweer moet de informatie naar hun toe brengen. Het moet light & leuk 

zijn…Je kunt burgers ook verleiden met een eenvoudige training, waarbij je de vlam in de pan steekt 

en laat zien hoe dat kunt blussen. Dat is ook vermakelijk dus dan komen ze wel’ (Ira Helsloot, 

Hoogleraar crisisbeheersing en fysieke veiligheid Vrije Universiteit Amsterdam en portefeuillehouder 

strategie en innovatie crisisbeheersing Amsterdam-Amstelland).  

Naast de hiervoor beschreven voorwaarden om burgers te kunnen betrekken bij brandveiligheid is 

‘er ook wel een beetje aanleiding nodig waarom burgers iets moeten doen dan. Kijk, die autogordel 

daar kijk je zo’n beetje tegen aan en bovendien krijg je 140 euro boete geloof ik als je hem niet om 

hebt dus dat helpt ook…Dus daar zit dreiging achter. Dat helpt, er is een constante stroom van 

publiciteit over dat onderwerp waar behalve het positieve gedrag belonen van kijk eens hoe goed wij 

zijn dat wij dat ding (Rookmelders) ophangen, het negatieve gedrag publiekelijk wordt bestraft van 

kijk eens hij heeft zijn gordel niet om’ (Ben Ale, Hoogleraar veiligheid en rampenbestrijding TU Delft). 

Hiermee wordt ook weer de relatie gelegd met het belang van bestuurlijke inbedding, alleen dan kun 

je positief gedrag belonen en negatief bedrag veroordelen.  

Afsluitend lijkt gesteld te kunnen worden dat om burgers bewust te kunnen maken van haar 

verantwoordelijkheden en om haar zelfredzaamheid te kunnen vergroten, de brandweer aan dient 

te sluiten bij het volgende Chinese spreekwoord: 

 

Afsluiting en (deel)conclusie  

 

Er zijn echter ook respondenten die al het voorgaande veel te abstract vinden. Zij stellen dat 

bijvoorbeeld een (basis)onderwijsprogramma over brandveiligheid niet direct wenselijk is. Er zijn ook 

andere maatschappelijke kwesties waarvan het belangrijk is dat kinderen in het basisonderwijs 

daarover worden voorgelicht, zoals drugs, loverboys en alcohol. Het gaat volgens hen uiteindelijk om 

de verantwoordelijkheid van de docent voor de veiligheid van de kinderen (Jan Kuyvenhoven, Hoofd 

Proactie, Preventie en Preparatie brandweer Gelderland Midden). Een veilige omgeving moet de 

basis zijn voor onderwijzen. Dat is een bepaalde mindset die dan bewerkstelligd moet worden bij 

docenten, maar ook bij andere leidinggevenden binnen bedrijven en daar kan de brandweer door 

voorlichting en advies wel een rol bij spelen.  

‘Vertel het mij en ik zal het vergeten, laat het mij zien en ik zal het mij herinneren, betrek mij erin 

en ik zal het begrijpen.’ 

Chinese spreekwoord, (www.adviesovermanagement.nl, 11-05-2010) 

 

http://www.adviesovermanagement.nl/
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Het is aan de brandweertop om uiteindelijk vast te stellen welke strategie zij wil toepassen om 

Brandveilig leven als doel na te streven. Zij is daarbij wel afhankelijk van een bepaalde mate van 

bestuurlijke inbedding om goed gedrag te kunnen belonen en negatief gedrag te veroordelen. 

Daarnaast lijk het tevens noodzakelijk om te focussen op incidenten, te wijzen op herkenbare risico’s 

en informatie, voorlichting en advies naar de burger toe te brengen. 

Het organiseren van Community safety in Engeland kan daarbij als best practice worden gebruikt, dit 

biedt belangrijke handvatten voor het organiseren van Brandveilig leven in Nederland. 

Het is uiteindelijk het streven van de brandweer om het in het kader van Brandveilig leven toe te 

werken naar een nieuwe verantwoordelijkheidstoedeling tussen burger en brandweer. Zij wil 

burgers bewust maken van haar verantwoordelijkheden bij brandveiligheid. Bijvoorbeeld door 

burgers verantwoordelijk te houden voor het ophangen van rookmelders en dat deze ook moeten 

werken (Merseyside Fire & Rescue Service, Integrated Risk Management Plan 2010-2013, p. 17-26). 

Daar waar het gaat om minder zelfredzamen zal de brandweer meer betrokken zijn bij het 

organiseren van brandveiligheid, zij heeft dit zichzelf dan ook ten doel gesteld. 

5.3.3 Overige partners van de brandweer 

In deze paragraaf zal beschouwd worden hoe de brandweer een mogelijke samenwerking met 

andere partijen kan organiseren en welke rol zij daarbij kan spelen. Daarvoor zal, ten eerste, in 

worden gegaan op hoe samenwerkingsverbanden tot stand kunnen komen. Ten tweede zullen een 

aantal verschillende typen overeenkomsten met mogelijke netwerkpartners worden besproken. 

Afsluitend zal bediscussieerd worden wat voor rol de brandweer binnen verschillende netwerken 

kan gaan vertolken. In een tekstvak zullen apart de concrete initiatieven tot netwerksamenwerking 

worden weergegeven. 

De totstandkoming van samenwerkingsverbanden  

De traditionele hulpverleningsdiensten waarmee de brandweer samenwerkt binnen de 

veiligheidsregio zijn al uitgebreid besproken. In deze paragraaf staan de partijen centraal waarmee 

de brandweer pas sinds kort of zelfs nog helemaal niet samenwerkt maar waarmee zij wel 

mogelijkheden ziet om de brandveiligheid te vergroten. Opvallend daarbij is dat 16 respondenten bij 

de vraag: ‘met welke partijen ga je samenwerken? Aangaven dat dit ‘afhankelijk is per situatie, maar 

als je kijkt naar met welke partijen je gaat samenwerken dan zou ik bijna geen partijen willen 

uitsluiten’ (Marcel van Galen, Hoofd afdeling risicobeheersing van het regiokorps Flevoland). Veel 

van de respondenten (15) waren er daarbij van overtuigd dat de brandweer het initiatief moet 

nemen tot samenwerking. Op basis van ‘ervaring wordt je een sparringpartner. Door toegevoegde 

waarde en toegevoegde kennis. Daar moet je alleen wel de juiste mensen voor hebben. Kennis is dan 

ook macht’ (Arnoud Tiller, Hoofd proactie & preventie Noord-Holland Noord). Uit de voorbeelden in 

het tekstvak, dat hieronder staat weergegeven, blijkt ook dat samenwerking op basis van een win-

winsituatie waarbij de brandweer bijvoorbeeld de kennis en expertise levert en een andere partij de 

mankracht en het benodigde materiaal. Toch hebben verschillende respondenten (4) ook de 

ervaring dat er op initiatief vanuit het veld samenwerking wordt gezocht met de brandweer. ‘Kijk dat 

moeten we nou hebben, Sterker nog ze belde ons op, we hadden nog geen eens contact gezocht met 
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die mensen maar ze belde ons al op dus dat is fantastisch zo’n ontwikkeling, daar spreekt de winst al 

uit eigenlijk dus de bereidheid is er dan van twee kanten om dingen voor elkaar te krijgen en dan 

gaat het ook gewoon lukken’ (Marcel van Galen, Hoofd afdeling risicobeheersing van het regiokorps 

Flevoland). 

Voorwaarden op basis waarvan kan worden samengewerkt 

Net als in Engeland lijkt in Nederland brandveiligheid steeds meer als onderdeel van een breed 

maatschappelijke problematiek te worden gezien. De grootste risico’s liggen namelijk bij de minder 

zelfredzamen in de Nederlandse maatschappij. Op dit gebied worden dan ook mogelijkheden gezien 

voor de brandweer, ‘dat brandveiligheid, nu we weten dat het een sociaal probleem is, kan 

integreren met het Duurzaam leven beleid dat vanuit het WWI (Wonen, Wijken en Integratie) wordt 

uitgerold voor Multi-probleem groeperingen en arme huishoudens…Met zogenaamde achter de 

voordeur projecten. Als we nu weten dat het gaat om gezinnen of alleenstaanden die op andere 

manieren al in de picture staan, bijvoorbeeld vanuit de dienst Maatschappelijke Ontwikkelingen in 

Amsterdam, die daar mee bezig is. Met wijkprojecten, buurtprojecten, leefbaarheid in de wijk... Dan 

is het een fluitje van een cent om daarbij aan te schuiven. Er zijn in die wijken al teams van 

verschillende organisaties die daar al bezig zijn, daar willen we op aanhaken. Als je dan 

brandveiligheid kunnen integreren in hun beleid dan hoeven we niet eens alles zelf te doen, dan kan 

de thuiszorg dame bij wijze van sprake ook een checklistje doorlopen of wat voorlichting geven’ 

(Ricardo Weewer, Strategisch adviseur en plaatsvervangend commandant Amsterdam-Amstelland).  

Veel van de partijen uit het sociaal-maatschappelijke veld zijn publieke organisatie die volledig of 

deels gefinancierd worden met publieke gelden. De voorkeur van het grootste deel van de 

respondenten (10) lijkt bij samenwerking met dergelijke partijen uit te gaan naar samenwerking op 

basis van convenanten. Daarin staan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden beschreven 

die de betrokken partijen binnen een bepaald samenwerkingsverband hebben. Het gaat daarbij niet 

om geld maar om het verhogen van de maatschappelijke veiligheid op basis van een win-winsituatie. 

Voorbeelden hiervan zijn de eerste vier concrete initiatieven die in het onderstaande tekstvak staan 

beschreven. 

Bij publieke private samenwerking lijken de voorwaarden waaronder samengewerkt kan worden 

complexer te zijn. Zo is daarbij sprake van een grotere ambiguïteit aan belangen en lijkt geld een 

belangrijkere rol te spelen. Een sprekend voorbeeld hiervan zijn de verschillende bouwgebruiken en 

bouwbesluiten die er op dit moment in Nederland bestaan. ‘Daarbij valt en staat alles met de 

kwaliteit van diegene die het interpreteert, toepast en het controleert tijdens de bouw en dat is de 

spanning in de bouw. Want in de praktijk proberen die bouwers alles natuurlijk zo goedkoop mogelijk 

neer te zetten en vergeten ze dingen bewust of onbewust maar dat is het spel dat is commercie 

versus een stukje veiligheid en dat botst altijd.’ Daarnaast wordt de controle van 

brandveiligheidsnormen bij bouwwerken in sommige gevallen ook door commerciële bedrijven 

uitgevoerd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het keurmerk Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB). 

Het BGB wordt dan ook door sommige respondenten gezien als een commercieel product. ‘Dus als je 
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het ergens over belangenverstrengeling hebt dan heb je het wel over het BGB’ (Arnoud Tiller, Hoofd 

proactie & preventie Noord-Holland Noord). 

De brandweer zal in sommige gevallen dan ook moeten gaan betalen voor commerciële diensten ten 

behoeve van de brandveiligheid. Ira Helsloot (Hoogleraar crisisbeheersing en fysieke veiligheid Vrije 

Universiteit Amsterdam en portefeuillehouder strategie en innovatie crisisbeheersing Amsterdam-

Amstelland) erkent dat het soms noodzakelijk zal zijn om te betalen voor samenwerking maar ziet 

daarbij ook mogelijkheden: ‘behalve bij woningbouwcoöperaties, die gebaat zijn bij het ophangen 

van rookmelders om hun woningen veiliger te maken, zul je geld moeten geven aan nieuwe partners 

om ze bereid te vinden om samen te werken. Zo kun je bijvoorbeeld de bezuinigingen die kunnen 

worden bewerkstelligd door het wegdoen van een tankautospuit, ongeveer 3 miljoen, investeren in 

relaties met (private) thuiszorginstellingen om hun extra klussen te laten uitvoeren op het gebied van 

brandveiligheid. Zij zijn namelijk een belangrijke partij achter de voordeur bij een sociaal zwakkere 

maatschappelijke groep’  

 

De rol van de brandweer bij netwerksamenwerking 

Al eerder is uiteengezet dat verschillende veiligheidsregio’s zich willen positioneren, inrichten en 

organiseren als netwerkorganisatie. Daarbij wordt niet alleen samengewerkt met de traditionele 

partners zoals de GHOR, politie en gemeenten maar ook met nieuwe partijen zoals Rijkswaterstaat, 

energiemaatschappijen en woningbouwcoöperaties. De discussie die daarbij ontstaat, is of de 

brandweer daarbij in de toekomst leidend of leidend voorwerp zal zijn (paragraaf 5.2.4 en 5.3.1 in de 

alinea over de veiligheidsregio).  

Toch zijn er ook voorbeelden waaruit blijkt dat de brandweer, vanuit haar expertise, in staat is om te 

sturen op netwerksamenwerking. Bijvoorbeeld bij de aanleg van de Noord-Zuid lijn in Amsterdam. 

Op dit moment is het heersende discours bij de aanleg van nieuwe infrastructuur van ‘er moeten 

veilige roltrappen en er moet een rook afzuiginstallatie in. De gewetensvraag is dan: als we aan een 

bedrijf vragen van kunnen jullie een rook afzuiginstallatie met deze eisen maken dan maakt een 

bedrijf die rook afzuiginstallatie ongetwijfeld maar of die ook werkt, dat weten we niet want er is 

nooit brand. Uittesten kan ook niet dus met andere woorden er wordt heel veel geld geïnvesteerd in 

iets waarvan je eigenlijk niet zeker weet of het werkt op het moment suprême. Terwijl je ook weet 

dat het moment suprême waarschijnlijk maar eens in het miljoen jaar komt. Is het dan nog 

verantwoord om een dergelijke investering te doen? (Ricardo Weewer, Strategisch adviseur en 

plaatsvervangend commandant Amsterdam-Amstelland). De mogelijkheid bestaat dan dat de 

brandweer zegt van die een dergelijke investering maar niet, of wij betalen er als brandweer niet aan 

mee, want onze mensen gaan er toch niet in. Dat is veel te gevaarlijk. 

Een voorbeeld waarbij de brandweer mogelijk ook kan sturen op netwerksamenwerking maar 

waarbij zij afhankelijk is van de bestuurlijke inbedding van risicobeheersing, is wanneer zij ‘voortaan 

moeten komen bij een brand in een huis waar gaan rookmelder is, er een rekening naar de 

woningcorporatie wordt gestuurd’ (Ben Ale, Hoogleraar veiligheid en rampenbestrijding TU Delft). 
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Op een dergelijke manier kun je partijen rechtmatig binden aan het streven naar het vergroten van 

brandveiligheid door middel van risicobeheersing. 

 

Voorbeelden van Netwerksamenwerking 

‘Verslavingszorg…dat zijn organisaties die weten waar de zwakken uit deze samenleving zitten dus 

waar je vanuit preventief oogpunt nou meer aandacht aan zou moeten besteden. Want je weet 

gewoon dat er op die plekken een hoger risico op onveiligheid is’ (Marcel van Galen, Hoofd afdeling 

risicobeheersing van het regiokorps Flevoland). 

‘Bij vluchtelingen weten we dat die hele andere normen en waarden, in de zin van veiligheid, hebben 

dan dat wij als Nederlandse maatschappij zouden willen. Dan weet je dus dat daar onveiligheid gaat 

ontstaan’ (Marcel van Galen, Hoofd afdeling risicobeheersing van het regiokorps Flevoland). 

‘Lobbyen bij koepelverengingen van installateurs en loodgieters en waarom? Omdat wij wel graag 

zouden zien dat in de toekomst, over 20 jaar, iedere nieuwbouw woning voorzien is van een 

woningsprinkler. Zodat die twee liter water die dan naar beneden valt een beginnende brand kan 

doven. Daarbij ben je als brandweer dan al eigenlijk niet meer nodig om te redden’ (Marcel van Galen, 

Hoofd afdeling risicobeheersing van het regiokorps Flevoland). 

‘In Lelystad belde van de week iemand op, van een koepel voor lichamelijk en geestelijk 

gehandicapten. Die maken ook ieder jaar een jaarplan en die belde ons op met de vraag van: we gaan 

een jaarplan maken en we moeten ook iets met veiligheid, kunnen jullie mee denken als brandweer?’ 

(Marcel van Galen, Hoofd afdeling risicobeheersing van het regiokorps Flevoland). 

‘Iedereen barbecuet zich helmaal suf in de zomer en daar gebeuren best veel ongelukken mee. Zouden 

we campingeigenaren niet kunnen verleiden, dan leveren wij daar de emmertjes voor, dat mensen als 

ze aankomen…een emmer krijgen die moeten ze dan gewoon naast de barbecue zetten’ (Sjirk Meijer, 

Beleidsmedewerker fysieke veiligheid Limburg-Zuid). 

‘Bij basisscholen, voor groep zeven en acht, gaan we een lespakket aanbieden over brandveiligheid’ (4 

respondenten). 

‘Er is nu een bedrijf die adverteert met wij leveren brandveilige meubels’ (Ricardo Weewer, 

Strategisch adviseur en plaatsvervangend commandant Amsterdam-Amstelland). 

‘We praten we nu ook met Greenpeace van wat voor soort vlam-vertragers zouden dat moeten zijn 

om zo de steun van milieuorganisaties te krijgen’ (Ricardo Weewer, Strategisch adviseur en 

plaatsvervangend commandant Amsterdam-Amstelland). 

‘Laat kinderen met Obesitas, dat is een probleem voor de GGD, sporten met Brandweermensen. Die 

hebben natuurlijk een heel sportief imago, zijn ook ‘stoer’ en op die manier kan je toch een bepaald 

besef van brandveiligheid meegeven’ (Marjan Heijman, Programmacoördinator crisisbeheersing en 

rampenbestrijding NVBR) 
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Afsluiting en (deel)conclusie  

 

Uit deze deelparagraaf is naar voren gekomen dat samenwerkingsverbanden voornamelijk tot stand 

komen op initiatief van de brandweer. In de toekomst is het ook mogelijk en ook de bedoeling dat 

bedrijven steeds vaker, om de eigen verantwoordelijkheden na te komen, de brandweer betrekken 

bij het investeren in brandveiligheid.  

Samenwerking kan georganiseerd worden op basis van convenanten. Daarbij worden afspraken 

gemaakt over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken partijen. Het 

streven is daarbij om een win-winsituatie te bereiken door middel van wederzijdse uitwisseling van 

resources. Daarbij zijn de partijen waar convenanten, of in ieder geval non-financiële 

overeenkomsten, mee worden afgesloten over het algemeen publieke partijen. 

Bij samenwerkingsverbanden met private partijen is er over het algemeen in grotere mate sprake 

van belangenverstrengeling dan bij samenwerking met publieke partijen. Dit komt omdat bij private 

organisatie het meer om output gaat en bij publieke organisatie meer om outcome. De brandweer 

zal daarom moeten waken op het behoud van het belang om de brandveiligheid te vergroten door 

middel van samenwerking. Daarom worden afspraken bij samenwerkingsverbanden met private 

partijen vaker contractueel vastgelegd en betaald de brandweer voor de diensten van deze 

betrokken partijen. Het geld voor dergelijke samenwerkingsverbanden kan mogelijk vrijkomen door 

besparingen die voortkomen uit het efficiënter organiseren van de repressie.  

Bij beide typen samenwerkingsverbanden lijkt de brandweer, tot op dit moment, in staat om te 

sturen op basis van haar kennis en expertise, ook al is zij daarbij mogelijk wel afhankelijk van 

bestuurlijke inbedding van risicobeheersing zodat zij eventueel formele maatregelen zou kunnen 

nemen. 

Deze deelparagraaf wordt afgesloten met een waarschuwing van Ben Ale (Hoogleraar veiligheid en 

rampenbestrijding TU Delft). Hij stelt dat de brandweer, naast belangenverstrengeling, moet 

oppassen voor ‘Dozen schuiverij’. Hij noemde daarbij het keurmerk Veilig wonen van de politie als 

voorbeeld. Bij de naleving van dit keurmerk gingen na verloop van tijd ook veel slotenmakers langs 

de deuren. Zij gaven daarbij aan dat alle sloten vervangen dienden te worden om het huis 

inbraakveilig te houden. De brandweer dient dus op te passen dat niet ook andere partijen hun 

‘slaatje willen slaan uit’ het streven naar risicobeheersing. 

5.3.4 Risicomanagement en netwerksamenwerking 

We hebben in deze paragraaf achtereenvolgens de betrokken bestuurlijke partijen, de rol van de 

burger en de samenwerking met mogelijke nieuwe partijen behandelt. Daarmee kan nu antwoord 

gegeven worden op de tweede empirische deelvraag van dit onderzoek. Dit is: 

Welke invloed heeft de inzet van risicomanagement op het functioneren van het netwerk van de 

brandweer en haar netwerkpartners in brandveiligheid?  

Het managen van risicobeheersing staat centraal binnen deze vraagstelling. Dit is gekoppeld aan de 

invloed die netwerksamenwerking tussen de brandweer en andere partijen kan hebben op de 
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uitvoering van risicobeheersing. Bij de beantwoording van deze deelvraag zal daarom eerst stil 

gestaan worden bij wat de behandelde partijen kunnen bijdragen aan risicobeheersing. Daarna 

worden de verschillende manieren waarop dergelijke samenwerkingsverbanden georganiseerd 

kunnen worden besproken. Afsluitend zal de positie van de brandweer en haar mogelijkheden om 

op te sturen op samenwerkingsverbanden worden behandeld. 

De bijdragen aan risicobeheersing van partijen uit het brandveiligheidsveld 

Vanuit de landelijke overheid lijkt de nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling tussen burger en 

overheid van positieve invloed te zijn op de gewenste relatie tussen brandweer en burger. De 

brandweer streeft namelijk naar het vergroten van de bewustwording van burgers over haar 

verantwoordelijkheden en zelfredzaamheid op het gebied van brandveiligheid. De brandweer wordt 

daarbij dan ondersteund vanuit de landelijke en bestuurlijke trend die gericht is op deze nieuwe 

verantwoordelijkheidstoedeling. Zij is daarom ook bereid hierin te investeren, door middel van 

advies en voorlichting. 

Op het niveau van de veiligheidsregio lijken vooral schaalvoordelen met betrekking tot kennis- en 

informatiebundeling, personeelsinzet en de aankoop en inzet van materieel van toepassing. Tevens 

biedt het mogelijkheden om risicobeheersing multidisciplinair in te benaderen en worden 

verschillende veiligheidsregio’s bewust ingericht als netwerkorganisaties. Dit kan in de toekomst 

efficiency voordelen opleveren en maakt het mogelijk om risicobeheersing breder en intensiever te 

benaderen. Ook is het eenvoudiger om op dit niveau, in tegenstelling tot het lokale niveau, te 

streven naar landelijke uniformiteit en regionale risicodifferentiatie. 

De bezuinigingsdoelstellingen op beide niveaus bieden ook mogelijkheden voor de brandweer om de 

efficiency van haar repressie te vergroten en te investeren in risicobeheersing. Bestuurders zijn 

namelijk van origine niet of nauwelijks bereid te sleutelen aan de ‘zichtbare’ veiligheid en de positie 

van de vrijwilliger. Door de genoodzaakte bezuinigingen lijken hier echter toch mogelijkheden voor 

te ontstaan. 

 

De burger wordt gezien als een belangrijke partner bij het vergroten van de brandveiligheid. De 

brandweer wil de burger bewust maken van haar verantwoordelijkheden om de eigen omgeving 

zoveel mogelijk brandveilig te maken, dit kan door bijvoorbeeld rookmelders en sprinklers te 

installeren. Het is echter duidelijk geworden dat burgers van origine niet bereid zijn om te investeren 

in de eigen veiligheid. Het is belangrijk om te focussen op incidenten in de omgeving, te wijzen op 

herkenbare risico’s en informatie naar de burger toe te brengen. Door te verleiden en te overtuigen 

en het light en leuk te brengen is de burger mogelijk bereid hier in mee te gaan. Bestuurlijke 

inbedding van de verantwoordelijkheden van burgers bij brandveiligheid kan mogelijk een 

belangrijke ondersteuning vormen bij dit streven van de brandweer. Daardoor zou het mogelijk 

worden om positief gedrag te belonen en negatief gedrag te veroordelen. 

De resultaten uit Engeland, waar in veel gevallen al wel sprake is van bestuurlijke inbedding 

(subsidies voor sprinklers), laten zien dat mogelijk is om in samenwerking met burgers de 
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brandveiligheid te vergroten. Zij leggen daarbij echter ook een interessante relatie tussen 

gezondheid en veiligheid en werken daarom ook samen met hulpdiensten uit de gezondheidszorg.  

 

Bij samenwerking met andere partijen lijken deze vooral op basis van specifieke resources van 

waarde te kunnen zijn voor de brandweer. Zo zijn partijen als jeugdzorg en verslavingszorg op de 

hoogte van de situaties omtrent zwakkeren in de samenleving en kunnen zij mogelijk al tot achter de 

voordeur komen bij deze mensen. De brandweer kan dan eenvoudig bij dergelijke partijen 

aanschuiven en hiervan gebruik maken terwijl het voor zulke partijen van het grootste belang is dat 

hun cliënten veilig zijn. Een ander voorbeeld, zijn bouwbedrijven en woningbouwcoöperaties. Het is 

voor beide partijen van belang om brandveilige gebouwen op te leveren en te verhuren. De 

brandweer krijgt daarmee de mogelijkheid om rookmelders of sprinklers te installeren.  

 

Hoe samenwerkingsverbanden tot stand komen? 

 

Het belang om bestuurders, op alle verschillende niveaus, te overtuigen van het nut en de noodzaak 

om te investeren in risicobeheersing en het efficiënter organiseren van de repressie loopt als een 

rode draad door dit hoofdstuk. Op landelijk niveau is het belangrijk dat vastgesteld gaat worden 

welke onderdelen van de Nederlandse infrastructuur als meest belangrijk en kwetsbaar worden 

gezien, zodat de verschillende hulpdiensten in staat zijn de risico’s van deze cruciale infrastructuur 

kunnen beheersen. We zijn in Nederlands dusdanig afhankelijk geworden van dergelijke 

infrastructuur dat de daarbij behorende moderne risico’s tot maatschappelijke ontwrichting kunnen 

leiden.  

Daarnaast zou de overheid mogelijk de verschuiving naar de voorkant van de veiligheidsketen 

bestuurlijk kunnen ondersteunen door risicobeheersing en eventueel ook het efficiënter organiseren 

van de repressie bestuurlijk in te bedden. Dit geeft de brandweer formele mogelijkheden om haar 

positie ten opzichte van andere partijen zoals burgers, werknemers en netwerkpartners te 

versterken. Verschillende respondenten (6) gaven echter aan dat het zeer te betwijfelen valt of een 

toename van de hoeveelheid wet- en regelgeving wel wenselijk is. Er wordt op dit moment namelijk 

al een grote complexiteit aan regels ervaren.  

Of de overheid nu wel of niet besluit dit proces bestuurlijk te ondersteunen, de brandweer heeft de 

steun van in het bijzonder de lokale bestuurders zeker nodig. Het is duidelijk geworden dat het 

uiteindelijk de lokale bestuurders zijn die de autoriteit en bevoegdheid hebben om formele 

beslissingen te nemen. Het vergroten van de lokale betrokkenheid van bestuurders is daarbij een 

belangrijk streven geworden voor de brandweer. Door de ontwikkeling van de veiligheidsregio’s is 

de afstand naar de lokale bestuurders namelijk gegroeid. Ook hieruit komt het belang om te 

verleiden en te overtuigen naar voren, daarnaast dient zij ook duidelijk zichtbaar te zijn en te blijven 

en de lokale bestuurders bij de ontwikkelingen binnen de brandweer te blijven betrekken.  

In haar relatie met de burger is er sprake van een principle - agent verhouding. De brandweer lijkt 

aan te sluiten bij de landelijke en bestuurlijke trend om de burgers meer op haar 

verantwoordelijkheden te wensen en er is daarmee sprake van een duidelijk topdown benadering. 

Dit blijkt ook uit die ideeën die zijn voorgesteld vanuit de brandweer om de burger meer te 
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betrekken bij brandveiligheid, het gaat daarbij om onderwijsprogramma’s, de verantwoordelijkheid 

van burgers en bedrijven om rookmelders en sprinklers op te hangen en het benadrukken van het 

belang om zelfredzaam te zijn. Alleen bij minder zelfredzamen zal de brandweer meer als 

gelijkwaardige partij optreden, daarbij zal zij intensiever betrokken zijn om huishoudens en 

instellingen brandveilig te maken. Een mogelijk probleem hierbij is dat de brandweer niet kan 

terugvallen op wet- en regelgeving maar op basis van haar imago en overtuigingskracht burgers 

bereid moet zien te vinden om te investeren in hun eigen veiligheid. 

Samenwerkingsverbanden met overige, zowel publieke als private partijen, zal gebeuren op basis 

van convenanten en contracten. Waarbij, mits er sprake is van een duidelijke win-winsituatie, er 

betaald zal moeten worden om partijen bereid te vinden om zich in te zetten voor brandveiligheid.  

 

Sturing op netwerksamenwerking 

 

De brandweer bevindt zich in een relatief moeilijke positie om te kunnen sturen op risicobeheersing 

en het efficiënter organiseren van de repressie. Zij wordt geconfronteerd met de traditionele 

terughoudendheid van bestuurders om te sleutelen aan veiligheid en de onzekerheid of zij de 

mogelijkheid krijgt om bezuinigingen te investeren in de verschuiving naar de voorkant van de 

veiligheidsketen.  

Tegelijkertijd is met het tot stand komen van de veiligheidsregio de bestuurlijke complexiteit 

omtrent de brandweer toegenomen. De betrokken partijen worden op verschillende niveaus 

gefinancierd en georganiseerd en burgemeesters zitten er met verschillende petten op in. Ook is de 

afstand met de lokale bestuurders is toegenomen. Ondanks dat het op grotere schaal en 

multidisciplinair organiseren van veiligheid organisatorische voordelen biedt zijn de incentives voor 

bestuurders zijn veranderd. De brandweer is door deze ontwikkeling minder zichtbaar geworden wat 

tot gevolg heeft dat zij mogelijk eerder en in grotere mate gekort wordt op haar inkomsten en ook 

minder voor elkaar krijgt bij de lokale bestuurders. De mogelijkheden van de brandweer om te 

sturen binnen het bestuurlijke veld lijken daarmee af te nemen. Via het bestuur van de 

veiligheidsregio en mogelijk ook het Veiligheidsberaad (als mede opdrachtgever) zal zij een offensief 

moeten starten om haar Strategische reis te kunnen bewerkstelligen. Uit deze complexe bestuurlijke 

situatie van de brandweer is ook de discussie ontstaan over de mogelijkheden om de 

veiligheidsregio en de daarbij betrokken huldiensten gezamenlijk als functioneel bestuur te 

organiseren. De verantwoordelijkheid voor de financiering en kwaliteit van organiseren komt 

daarmee bij het Ministerie van BZK te liggen terwijl de veiligheidsregio’s eenvoudiger zouden 

kunnen configureren en synchroniseren met de politieregio’s. 

In haar relatie met de burger is de brandweer in veel grotere mate in staat te sturen op 

risicobeheersing. Zij staat vrij om voorlichting en advies te geven aan burgers. In sommige gevallen is 

zij daarbij echter afhankelijk van andere partijen zoals onderwijsinstellingen, partijen die al achter de 

voordeur komen bij minder zelfredzamen en woningbouwcoöperaties. Daarnaast ontbreekt het de 

brandweer dus aan de formele autoriteit om hierop te sturen. Alles is op basis van kennis, expertise, 

overtuigingskracht en de bereidheid van de burger om hieraan me te werken. 
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In de samenwerking met andere partijen lijkt de brandweer op basis van haar kennis, expertise en 

vaardigheden een spanningspartner te kunnen te zijn van verschillende partijen waar het relevant 

voor is om te investeren in brandveiligheid. Dit zijn voornamelijk partijen die verbonden zijn met 

minder zelfredzamen of huisvesting van burgers en bedrijven verzorgen. In andere gevallen, in het 

bijzonder bij samenwerkingsverbanden met commerciële partijen, dient er betaald te worden voor 

brandveiligheid. Daarmee liggen de mogelijkheden bij beide typen samenwerkingsverbanden ook 

anders. In het eerste geval zal de brandweer in grotere mate in staat zijn te sturen op 

risicobeheersing, zij is namelijk de partij met de kennis en expertise op dit gebied. In het tweede 

geval vertolkt de brandweer ook een dergelijke rol maar zal zij veel meer moeten onderhalen over 

brandveiligheid. Hier botsen namelijk de commerciële belangen met de belangen van 

brandveiligheid. 

5.4 Zicht door de voorruit? 
De titel van deze paragraaf verwijst naar een citaat uit hoofdstuk 5.2.1 van Don Berghuijs (Algemeen 

directeur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond). Hij beschrijft dat bij de brandweer ’De 

achteruitkijkspiegel net iets groter is dan de voorruit als beeld. Waardoor het heel moeilijk is om te 

veranderen. Dat komt ook omdat de brandweerman zich heel sterk identificeert met zijn vak en het 

dienstbaar zijn aan de samenleving. Hoe kan dat nou ter discussie komen?’ In deze paragraaf zullen 

de mogelijkheden worden besproken die er voor de brandweer bestaan om de achteruitkijkspiegel 

te verkleinen en daardoor meer vooruit te kunnen kijken. In deze paragraaf wordt gezocht naar de 

verbanden en overeenkomsten die kunnen duidden op mogelijkheden voor de brandweer om 

daadwerkelijk vooruit te kunnen gaan kijken. Er wordt kortweg antwoord gegeven op de derde 

empirische deelvraag en dat is: 

Welke relatie bestaat er tussen het interne (deelvraag 1) en het externe (deelvraag 2) streven naar de 

implementatie en uitvoering van risicomanagement? 

 

Uit het antwoord van de eerste empirische deelvraag, over de invloed van risicobeheersing op de 

interne organisatie, bleek dat verschillende respondenten (12) stellen dat het voor de brandweer 

belangrijk is om de betrokken bestuurders en de werkvloer te overtuigen van het belang om te 

investeren in risicobeheersing en het efficiënter organiseren van de repressie.  

Een aantal terugkerende factoren lijken de brandweer, voornamelijk op landelijk niveau, de 

mogelijkheid te geven om bestuurders bereid te vinden mee te gaan op haar Strategische reis. Ten 

eerste is de politieke aandacht voor brandveiligheid, naar aanleiding van het rapport van de 

commissie van Vollenhoven over de cellenbrand op Schiphol, toegenomen. Ten tweede lijkt de 

landelijke politiek ook steeds meer genoodzaakt zich uit te spreken over de belangen die zij hechten 

aan verschillende cruciale onderdelen van de Nederlandse infrastructuur, zoals ICT, energie en 

voedsel. Dit maakt het voor de brandweer en andere huldiensten mogelijk om de risico’s van deze 

onderdelen van de infrastructuur te prioriteren en te beheersen. Ten derde bieden de huidige 

bezuinigingsdoelstellingen mogelijkheden voor de brandweer om te investeren in risicobeheersing 

en te experimenteren met het efficiënter organiseren van de repressie. Bestuurders zijn namelijk 
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traditioneel niet of nauwelijks bereid om te sleutelen aan veiligheid maar lijken zich hier nu, door de 

bezuinigingen, toch in zekere mate bij neer te leggen.  

Het zou de brandweer nog meer mogelijkheden bieden, als de lokale bestuurders haar de ruimte 

zouden geven om mogelijke bezuinigingen op de repressie te kunnen investeren in risicobeheersing. 

Er bestaat daarover echter nog veel onduidelijkheid, die vergroot lijkt te worden door de groeiende 

afstand tussen de lokale overheid en de veiligheidsregio. In het volgende citaat, van Robin Burgering 

(Regionaal commandant Noord-Holland Noord), beschrijft hij wat dit op kan leveren voor de 

brandweer. ‘Als wij kunnen breken met de trend van zes man op de tankautospuit dan gaat er al een 

heel andere wereld voor ons open want dat betekent dat we contact kunnen leggen met andere 

partners om eventueel taken te delen, dat betekent dat vrijwilligheid langer door kan gaan, het 

betekent dat we sneller en effectiever kunnen werken, het betekent dat we lagere kosten kunnen 

gaan krijgen, het betekent dat we anders moeten gaan nadenken over repressieve brandbestrijding 

en hulpverlenging want waar het beeld vroeger was van de binnen aanval zou je met twee man, kan 

je geen binnen aanval dus je gaat meer defensieve repressie krijgen en dat zal echt het denken in 

brandweer land tot omslag brengen’  

De resultaten van Community safety in Engeland kunnen ook ondersteunend werken voor de 

brandweer. Zowel de bestuurders als brandweermannen en -vrouwen raken daar steeds meer 

overtuigd van de mogelijkheden om te investeren in de brandveiligheid van burgers en bedrijven. Dit 

voorbeeld kan daarom in Nederland worden ingezet als best practice bij het overtuigen van 

bestuurders en werknemers. In Rotterdam-Rijnmond worden bijvoorbeeld werknemers en 

bestuurders meegenomen naar Engeland om hen de mogelijkheden van Community safety te laten 

ervaren (Elie van Strien, Regionaal commandant Rotterdam-Rijnmond). 

De grote mate waarin de brandweer afhankelijk is van bestuurders, in mindere mate ook haar 

werknemers, bij het efficiënter organiseren van de repressie en het investeren in risicobeheersing 

betekent dat zij ook meetbaar zal moeten maken wat deze maatregelen opleveren in termen van 

fysieke veiligheid.  

De verschuiving naar de voorkant van de veiligheidsketen heeft geleid tot een discussie over de 

bereidheid en vaardigheden van medewerkers van de brandweer om zich in te kunnen zetten voor 

risicobeheersing. Deze discussie richt zich op een aantal verschillende punten. Ten eerste op de 

competenties die noodzakelijk zijn om voorlichting en advies werk te kunnen verrichten in het kader 

van risicobeheersing en of de huidige brandweermannen en -vrouwen daarvoor omgeschoold 

kunnen worden of dat er een ander type medewerker noodzakelijk is. Ten tweede op de benadering 

van risicobeheersing, of dit monodisciplinair vanuit de brandweer zal worden ingestoken of 

multidisciplinair vanuit de veiligheidsregio. Dit leidt, ten derde, weer tot de discussie of 

risicobeheersing apart boven de verschillende kolommen (hulpdiensten) binnen de veiligheidsregio’s 

zal worden georganiseerd of dat de verschillende kolommen over een eigen afdeling proactie en 

preventie zullen blijven beschikken. Deze discussie impliceert ook de vraag of de brandweer bij 

risicobeheersing in de toekomst leidend of leidend voorwerp zal zijn. 

Er bestaat momenteel nog geen consensus tussen zowel de bestuurders als de top van de 

hulpverleningsdiensten over de voorgaande discussiepunten. De uitkomsten van deze discussies 

kunnen echter van grote invloed zijn op de interne organisatie van de brandweer en haar 
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netwerksamenwerking. Zo biedt het multidisciplinair organiseren van risicobeheersing belangrijke 

efficiency voordelen maar betekent dit, dat er intensiever samengewerkt zal moeten worden tussen 

de verschillende hulpdiensten en zullen proactie en preventie medewerkers verder van de 

brandweer af komen te staan. De samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten binnen een 

veiligheidsregio kan georganiseerd worden onder het algemene bestuur van een veiligheidsregio. 

Maar of de verantwoordelijkheid voor risicobeheersing uiteindelijk bij de brandweer of bij de 

veiligheidsregio komt te liggen, in beide gevallen zal zij zich ook steeds meer als netwerkorganisatie 

dienen te profileren. Samenwerken met burgers en een veelvoud en veelzijdigheid aan andere 

partijen lijkt namelijk onontkoombaar. Daarbij is er geen sprake van een overkoepelend bestuur 

maar zal op basis van bewustwording, convenanten en contracten samengewerkt worden. Dit 

betekent dat medewerkers proactie en preventie steeds beter in staat moeten zijn om ad hoc samen 

te werken met verschillende partijen, de boodschap over kunnen brengen en inhoudelijk advies en 

voorlichting kunnen geven. 

Op basis van kennis en expertise wordt verwacht dat de brandweer in staat is om te sturen op 

netwerksamenwerking. Daarbij dient het belang van bestuurlijke ondersteuning en de bereidheid 

van andere partijen om te investeren in brandveiligheid niet te worden onderschat. Naarmate de 

kans op belangenverstrengeling toeneemt, neemt het belang om afspraken contractueel vast te 

leggen ook toe. Een goede en betrokken relatie tussen brandweer en (lokaal) bestuur kan daarmee 

een positieve invloed hebben op haar positie binnen samenwerkingsverbanden. 

 
Samengevat kan gesteld worden dat de relatie tussen het interne en externe streven naar 

risicobeheersing gekenmerkt wordt door een aantal overeenkomsten en verschillen. Zowel intern als 

extern lijkt het momenteel voor de brandweer van belang om te overtuigen en bereidheid te 

vergaren voor de inzet van risicobeheersing. Een instrument dat de brandweer hierbij inzet is het 

presenteren van Community safety als best practice. Daarnaast wordt het mogelijk noodzakelijk voor 

de brandweer om risicobeheersing meetbaar te maken en te formuleren in termen van output en 

outcome. Daardoor wordt het mogelijk om aan te tonen of risicobeheersing daadwerkelijk meer 

oplevert in termen van fysieke veiligheid dan repressie.  

De brandweer wordt geacht op basis van kennis en expertise een belangrijke rol te kunnen spelen 

binnen samenwerkingsverbanden. Daarvoor is het echter wel belangrijk om de interne organisatie 

daarop in te richten. Dit betekent dat brandweermannen en -vrouwen omgeschoold worden, de 

brandweer medewerkers met andere kennis en vaardigheden aan gaat trekken of dat 

risicobeheersing wordt losgeweekt van de brandweer en multidisciplinair wordt georganiseerd 

binnen de veiligheidsregio’s. Er bestaat daarmee een duidelijke causale relatie tussen de interne en 

de externe benadering van risicomanagement. 

De complexiteit van de bestuurlijke context van de brandweer blijkt hierbij een belangrijke rol te 

spelen. De brandweer is momentaal namelijk nog steeds formeel afhankelijk van visie van lokale 

bestuurders op de ontwikkeling van de brandweerorganisatie maar lijken er de afgelopen jaren ook 

veel bestuurlijke ontwikkelingen in gang te zijn gezet die hierop van invloed kunnen zijn. Zo hebben 

meerdere respondenten (5) aangeven dat de afstand tussen gemeenten en de brandweer zorgelijk is 

toegenomen met de invoering van de veiligheidsregio’s, wordt er een discussie gevoerd over de 
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organisatie van veiligheidsregio’s als functioneel bestuur of verlengd lokaal bestuur en wordt het 

steeds belangrijker voor de politiek om aan te geven welke onderdelen van de Nederlandse 

infrastructuur als vitaal en kritiek worden gezien.   
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6. Conclusies: de brandweer van morgen 
In de vorige paragraaf is antwoord gegeven op de derde empirische deelvraag. Deze deelvraag kan 

gezien worden als een overkoepeling van de eerste twee deelvragen en daardoor ook als conclusie 

van het empirische gedeelte van dit onderzoek. De belangrijkste uitkomsten uit het empirische 

onderzoek zullen nu gespiegeld worden aan het theoretisch kader. Vragen die daarbij gesteld 

worden zijn: welke verbanden bestaan er? Waar bevinden zich de grootste hiaten tussen theorie en 

praktijk? Tevens wordt gekeken naar welke mogelijkheden de theorie biedt voor de praktijk? Deze 

vragen zullen de rode lijn vormen bij de beantwoording van de hoofdvraag. De hoofdvraag van dit 

onderzoek is: 

Op welke wijze kan de brandweer, in samenwerking met haar netwerkpartners, invulling en 

uitvoering geven aan risicomanagement? 

Het antwoord op deze vraag zal geformuleerd worden door de belangrijkste theoretische concepten 

naast de empirische resultaten te leggen. Deze concepten zijn risicomanagement, governance, 

netwerkmanagement en -samenwerking en organisatieverandering. Daarna zullen de overige 

empirische resultaten behandeld worden en gespiegeld worden aan (het ontbreken van) de theorie. 

Risicomanagement 
 
In het theoretisch kader is uiteengezet dat het bij een integrale benadering van risicobeheersing, in 

samenwerking met andere partijen, belangrijk is om gezamenlijk risico’s te identificeren, te 

kwalificeren en activiteiten te bepalen om dergelijke risico’s beheersbaar te maken. Ook uit de 

praktijk is het belang, maar ook het ontbreken van het bereiken van een overeenkomst over de kans 

en inhoud van risico’s duidelijk geworden. Er bestaan bij de brandweer relatief veel ideeën over 

risicobeheersing en het efficiënter organiseren van de repressie. De brandweer is daarbij in grote 

mate afhankelijk van andere publieke en private partijen. Daarbij kan gedacht worden aan de 

bereidheid van andere hulpverleningsdiensten om resources, zoals personeel en materieel, over 

meerdere partijen te verdelen en voor meerdere doeleinden in te zetten. Zoals de inzet van een 

ambulancevoertuig voor zowel de ambulancedienst zelf als voor bijvoorbeeld een ‘snelle 

interventieteam’ van de brandweer. 

Het is daarom, zoals al eerder is vastgesteld, belangrijk om gezamenlijk met publieke en private 

partijen te komen tot overeenstemming over een integraal risicobeleid. Bij dergelijke 

samenwerkingsverbanden bieden convenanten en contracten de mogelijkheid om overeengekomen 

afspraken over risicobeheersing vast te leggen.  

De taken die de brandweer in het kader van risicomanagement voor zichzelf ziet weggelegd, hebben 

voornamelijk betrekking op advies en voorlichting over of bepaalde risico’s maatschappelijk 

geaccepteerd kunnen worden of wat er anders gedaan kan worden om deze risico’s te beheersen. 

De brandweer richt zich hierbij in eerste instantie tot de landelijke politiek. Zij dient in de ogen van 

de brandweer te bepalen welke facetten van de cruciale infrastructuur in Nederland de belangrijke 

risico’s met zich meebrengen. De brandweer kan aan de hand daarvan in samenwerking met andere 

hulpdiensten proberen deze risico’s te beheersen. Daartoe dient zij steeds meer te gaan werken met 
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scenario’s en scenarioanalyses om zo risico’s en de bijbehorende effecten in kaart te brengen. 

Daarbij dient rekening te worden gehouden met economische, maatschappelijke en politieke 

belangen. Maar ook terrorismedreiging en andere, door menselijk handelen veroorzaakte, 

incidenten dienen in deze scenario’s mee te worden genomen.  

Zowel het ontbreken van bestuurlijk draagvlak, als de taken waar de brandweer in de toekomst de 

nadruk op wil leggen, kunnen als opvallend worden beschouwd in het kader van de beschrijving van 

de ketentaken proactie en preventie in het contexthoofdstuk van deze scriptie. Daarbij is beschreven 

dat de NVBR in 2006 in haar Visie op risicobeheersing, een agenda voor de toekomst 2006-2010 al 

stelt dat het belangrijk is om de bestuurlijke agendavorming te beïnvloeden en bestuurders te 

overtuigen van het belang van risicobeheersing. In deze visie op risicobeheersing van de NVBR staat 

ook beschreven dat de brandweer meer dient te gaan werken met scenario’s, advies en voorlichting. 

Daaronder vallen ook het streven naar een maatschappelijk aanvaardbaar veiligheidsniveau en het 

beïnvloeden van het gedrag van de burger. Deze kenmerken van risicobeheersing komen overeen 

met de theorie, maar staan in de praktijk nog in de kinderschoenen. Er bestaan dus duidelijke 

overeenkomsten tussen deze visie van de NVBR uit 2006 en de theorie over risicobeheersing, terwijl 

de praktijk daarvan af lijkt te wijken. Een mogelijke verklaring hiervoor is het belang van het ‘juiste 

politiek-maatschappelijke klimaat’ om te kunnen veranderen. In het empirische hoofdstuk is 

meerdere keren aan bod gekomen dat bestuurders van origine niet of nauwelijks bereid zijn om de 

zichtbare veiligheid af te laten nemen, maar dat de bezuinigingsdoelstellingen, het succes van 

Community safety in Engeland en de politieke aandacht voor incidenten in Nederland mogelijkheden 

hebben geboden. 

 

Uit de praktijk is gebleken dat voornamelijk binnen de veiligheidsregio’s, door middel van het 

verplichte risicoprofiel, steeds meer aandacht bestaat voor het werken en denken in scenario’s. 

Verschillende initiatieven van de brandweer richten zich ook op het voorbereiden van de 

maatschappij op rampen en crises. Het aangaan van samenwerkingsverbanden met instellingen die 

betrokken zijn bij minder zelfredzamen, is hier een voorbeeld van. De brandweer investeert in de 

brandveiligheid van de huizen van minder zelfredzamen en instellingen waar zij verblijven, ze 

assisteert bij evacuatie oefeningen en zorgt dat het management bewust is van zijn 

verantwoordelijkheden. 

Daarnaast sluit het streven van het Rijk naar een nieuwe verantwoordelijkheidstoedeling aan bij de 

theorie van Wildavsky en ’t Hart dat een overheid onmogelijk alle risico’s kan beheersen en dat 

andere risico’s maatschappelijk, bewust of onbewust, geaccepteerd worden. Ook de brandweer 

heeft deze nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling overgenomen in haar Strategische reis. Zij wil de 

bewustwording van burgers vergroten en wijzen op hun verantwoordelijkheden en zelfredzaamheid 

bij incidenten. Het doel van dit streven is burgers slagvaardiger en flexibeler te laten anticiperen 

wanneer zich een incident voor doet. Uit de theorie over Brandveilig leven, de Safe communities en 

de resultaten van Community safety in Engeland is echter gebleken dat dit moeilijk te 

bewerkstelligen is, maar niet onmogelijk. 

Daarnaast is het soms ook te duur of onhaalbaar om risico’s te beheersen of zijn de opbrengsten 

groter dan kosten. Daarbij kan teruggedacht worden aan het voorbeeld uit Amsterdam waarbij, in 
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theorie, bij de aanleg van de Noord-Zuid lijn geen extra (dure) veiligheidsmaatregelen worden 

genomen, omdat de brandweer toch niet naar binnen gaan. 

 

Zowel uit de theorie als de praktijk is naar voren gekomen dat het voor de brandweer belangrijk is 

om te leren van incidenten en onderzoek te doen naar het, mogelijk daardoor, meetbaar maken van 

de resultaten van risicobeheersing en het efficiënter organiseren van de repressie. Dergelijke 

uitkomsten kunnen bijdragen aan het overtuigen van bestuurders en de werkvloer, maar ook aan 

het betrekken van nieuwe partijen.  

 

Uiteindelijk gaat het volgens de theorie om een goede verhouding tussen slagkracht, flexibiliteit en 

variëteit. Het is duidelijk dat de brandweer momenteel op zoek is naar een juiste verhouding 

hiertussen. Zij wil haar slagkracht efficiënter gaan organiseren om deze betaalbaar te houden, 

betere resultaten te kunnen behalen en te kunnen investeren in flexibiliteit en variëteit. Flexibiliteit 

wordt bepaald door de mate waarin een organisatie in staat is te anticiperen op incidenten. Met 

name de veiligheidsregio’s willen zich ontwikkelingen tot flexibele netwerkorganisaties. Hun streven 

is namelijk om de rampenbestrijding en crisisbeheersing zo efficiënt en effectief mogelijk, 

multidisciplinair te benaderen, om daarbij ook ad hoc te kunnen samenwerken met andere partners 

uit het veiligheidsveld. Het overeenkomen en vaststellen van scenario’s en handelswijzen om de taak 

risicobeheersing te kunnen vervullen komt daarbij overeen met variëteit. 

 In de praktijk is dit een zeer complex proces gebleken. Zo zijn, ten eerste, de bestuurders van de 

veiligheidsregio ook burgemeester van een gemeente uit een regio, waarbij het belang van een 

optimaal georganiseerde veiligheid soms lijkt te botsen met de zichtbaarheid van veiligheid. Ten 

tweede moeten de verschillende hulpdiensten binnen de veiligheidsregio ook bereid zijn om samen 

te werken. De ideeën om bestuurders van een tankautospuit ook op een ambulance te laten rijden 

en kazernes met ambulances en brandweerauto’s te integreren hebben bijvoorbeeld tot veel 

weerstand geleid.  

 

De rol van de burger 

 

Wanneer de theorie en de praktijk over de rol van de burger met elkaar worden vergeleken, komt er 

een aantal interessante overeenkomsten en verschillen aan het licht. 

Vanuit de theorie werd de complexiteit om burgers te betrekken bij brandveiligheid en haar 

verantwoordelijkheden en zelfredzaamheid te vergroten, al onderschreven. Veiligheid wordt gezien 

als een ambigue en subjectieve beleving van burgers en het rationeel handelen van burgers bij 

incidenten is ook beperkt. Dit maakt het voor de brandweer lastig om de rol van de burger bij 

brandveiligheid te beïnvloeden; de één zal zich eerder aangesproken voelen dan de ander en het is 

moeilijk in te schatten hoe de burger op verschillende incidenten zal reageren.  

In de praktijk zijn de moeilijkheden om burgers bereid te vinden om te investeren in de eigen 

brandveiligheid door respondenten vooral beschreven als het ontbreken van herkenbare risico’s, het 

verantwoordelijk houden van de overheid en het zien van de noodzaak om te investeren in 

brandveiligheid als overbezorgdheid. De brandweer probeert hier op te anticiperen door bij advies 
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en voorlichting te focussen op incidenten in de omgeving van de burger en risico’s zo herkenbaar te 

maken. Een andere strategie van advies en voorlichting is om aandacht te besteden aan 

risicogroepen, zoals bejaarden en verslaafden en de nadruk te leggen op risico’s die specifiek op 

deze maatschappelijke groepen van toepassing zijn. Tot slot wordt brandveiligheid steeds vaker 

verweven in het onderwijs op basisscholen en praktijkopleidingen om zo het belang daarvan mee te 

geven in de opvoeding van kinderen en jongeren.  

Vanuit zowel de theorie als de praktijk wordt erkend dat het moeilijk is om burger mee te krijgen op 

de Strategische reis van de brandweer, maar de grondslag van deze complexiteit loopt uiteen. De 

discussie kan dan gevoerd worden of de ervaringen uit de praktijk niet ook het gevolg zijn van het 

ontbreken van gezamenlijke normen en waarden over brandveiligheid, waardoor er een dergelijk 

ambigu beeld bestaat onder burgers en zij ook onberekenbaar reageren op incidenten.  

Het voorbeeld van Safe communities geeft hier meer inzicht in. Daarbij zijn burgers gewezen op de 

risico’s in hun omgeving en de rol die zij kunnen vertolken wanneer een risico tot een incident leidt. 

Maar een zeer beperkt aantal respondenten (3) sloot zich hierbij aan, door te stellen dat mensen 

eerst op de hoogte moeten zijn van de risico’s, voordat hun gedrag en houding beïnvloed kan 

worden. Vanuit de theorie kan ook worden gesteld dat burgers het geloof, de kennis en de 

vaardigheden moeten hebben om op te kunnen treden bij rampen en crises. Op deze punten zal de 

brandweer dan ook moeten investeren en waarschijnlijk ook in deze volgorde. Dit vergt wel de, in de 

vorige alinea, beschreven flexibiliteit om samen te kunnen werken, te kunnen reageren op 

participatie van burgers en ook om bij hen bepaalde verantwoordelijkheden neer te kunnen leggen.  

Dit is een langdurig en complex proces, waarbij het belangrijk is dat de brandweer ook over de juiste 

en benodigde  kennis, expertise en vaardigheden beschikt omdat zij anders niet in staat zal zijn om 

dit te bewerkstelligen. Ook in de praktijk worden deze kenmerken erkend als de belangrijkste 

sturingsmechanismen voor  de brandweer om effectief en efficiënt met andere partijen samen te 

kunnen werken. 

 

Governance 

 

Een duidelijke governancestructuur kan zowel vanuit de theorie als de empirie als noodzakelijk 

worden gezien. Governance gaat in dit geval over het waarborgen van de onderlinge samenhang van 

sturing, beheersing en toezicht op risicobeheersing. Uit de praktijk is duidelijk geworden dat er bij 

risicobeheersing steeds meer samengewerkt zal worden met andere partijen; niet alleen met de 

traditionele hulpverleningsdiensten en overheden, maar ook met nieuwe partijen en natuurlijk de 

burger. Het organiseren van risicobeheersing vindt daarmee plaats in een netwerk, waarbij een 

veelvoud aan partijen is betrokken. Daarbij spelen ook verschillende en soms conflicterende 

belangen. Het is daarom voor de veiligheidsregio’s en de brandweer van belang om grip te houden 

op dit netwerk. Zij is namelijk door mandaatstelling vanuit de politiek verantwoordelijk voor het 

niveau van (brand)veiligheid in Nederland. De wijze van sturing, beheersing en toezicht dient 

daarmee transparant en legitiem te zijn. Dit vraagt overeenstemming tussen de betrokken partijen 

over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dit kan eventueel vastgelegd worden in wet- 

en regelgeving, convenanten of contracten. Hierin worden de prestatie-eisen van de betrokken 
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partijen vastgelegd. Daarvoor dient het wel mogelijk te worden om risicobeheersing te gaan meten 

in termen van ouput en outcome. Daarmee zijn we terug bij de noodzaak tot leren, evalueren en 

onderzoeken van maatregelen die worden genomen in het kader van een efficiëntere repressie en 

risicobeheersing. 

Governance vraagt daarnaast om een duidelijke strategie en kaderstelling. Deze lijkt in de praktijk in 

de vorm van de Strategische reis en de invulling die hier vanuit de regio’s aan wordt gegeven, te 

bestaan. De volgende stap is het ontwikkelen van vaardigheden en kennis om risico’s te beheersen. 

Daarbij dient duidelijk te zijn wat voor kennis en vaardigheden noodzakelijk zijn. Dit kan van invloed 

zijn op de inzet en het type personeel, maar ook op het benaderen en betrekken van partijen met 

bepaalde aanvullende resources. De veiligheidsregio’s en de brandweer lijken zich op dit moment 

aan het begin van deze fase te bevinden; er wordt actief gezocht naar een zo effectief en efficiënt 

mogelijke inzet van het personeel. Daarnaast zijn en worden verschillende partijen benaderd om 

mee samen te werken. Uiteindelijk is het belangrijk dat er duidelijke monitoring- en 

evaluatiesystemen worden ontwikkeld om te kunnen leren van het verleden en continu te kunnen 

verbeteren. 

 

Netwerksamenwerking en -management 

 

Governance helpt ook bij het structuren van samenwerkingsverbanden. Het biedt handvatten om 

taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden te organiseren. Dit lijkt vanuit zowel de theorie als 

de praktijk ook noodzakelijk. Uit beide benaderingen van netwerksamenwerking is naar voren 

gekomen dat samenwerkingsverbanden georganiseerd kunnen worden op basis van, ten eerste, 

bundeling van resources en het steven naar een win-winsituatie. Ten tweede kunnen er ook 

deliverables worden afgesproken en vastgelegd in contracten. Het structureren van 

samenwerkingsverbanden is belangrijk om het netwerk, waarbij nog veel meer partijen zijn 

betrokken, transparant te houden en belangenverstrengeling tegen te gaan. Vanuit de theorie wordt 

dan ook benadrukt dat het belangrijk is om het evenwicht tussen partijen te behouden. Met name 

bij publiek-private samenwerking lijkt de kans op verstoring van dit evenwicht een mogelijkheid, 

doordat er grote verschillen in belangen spelen. Dit werd in de praktijk herkenbaar bij het 

brandveiligheidkeurmerk Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB). 

Omdat het op dit moment ontbreekt aan bestuurlijke accodering van sturingsmechanismen voor de 

brandweer, dient zij vooral te sturen op basis van kennis, expertise en vaardigheden. Het gegeven 

dat het investeren in risicobeheersing een initiatief is vanuit de brandweer, betekent dat zij de 

aangewezen partij is om andere partijen hierbij te betrekken, voorwaarden te stellen en de inhoud 

van risico’s te bepalen. Daar staat tegenover dat, mits een partij in minstens gelijkwaardige mate 

belang heeft bij het vergroten van brandveiligheid, de brandweer daar ook iets tegenover moet 

stellen. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat een aantal respondenten aangaf dat zij verwacht 

dat de brandweer in de toekomst moet gaan betalen aan partijen om deze bereid te vinden mee te 

werken aan brandveiligheid.  
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Organisatieverandering 

 

De belangrijkste organisatieverandering waar de brandweer op dit moment mee geconfronteerd 

wordt, is de ontwikkeling van de veiligheidsregio. In verschillende regio’s zijn of worden de lokale 

korpsen geregionaliseerd, wordt proactie en preventie multidisciplinair ingesteld en wordt zij 

voortaan bestuurd vanuit de veiligheidsregio.  

De Strategische reis, de verschuiving naar de voorkant van de veiligheidsketen, investeren in 

risicobeheersing of hoe het ook wordt omschreven, het impliceert allemaal een wijziging in de 

organisatiestructuur van de brandweer.  

Risicobeheersing en een efficiëntere repressie zorgen ervoor dat functiehuizen veranderen, 

materiaal anders wordt ingezet en prestatie-indicatoren steeds belangrijker worden. De 

maatregelen die hiervoor dienen te worden genomen, zijn relatief eenvoudig door te voeren. Het 

vergt echter ook veranderingen in aansturing vanuit het management, de werkzaamheden en de 

inzet van medewerkers. Dit kan tot weerstand leiden bij het personeel van de brandweer.  

Doordat er sprake is van een topdown benadering is het in de praktijk duidelijk zichtbaar dat er eerst 

voldaan is aan de voorwaarden voor risicobeheersing en een efficiëntere repressie en dat pas daarna 

de boodschap naar de werkvloer is uitgedragen. Dat dit tot weerstand kan leiden en soms al heeft 

geleid, wordt in de praktijk erkend. De theorie stelt dat het dan van belang is dat het beleid met 

betrekking tot personeel, promotie, voorlichting, werving en selectie, training en opleiding volledig 

gericht moet zijn op deze strategieverandering.  

Het voorbeeld van de brandweer Rotterdam-Rijnmond, waar verschillende werknemers naar 

Liverpool zijn gestuurd om daar Community safety te ervaren, sluit hierbij aan. Het is nu dus aan de 

brandweertop om deze topdown implementatie van de strategieverandering strak te organiseren en 

coördineren en werknemers betrokken te houden.  

De basis ligt daarbij in een duidelijke strategie, kader- en doelstelling waarop strak toezicht wordt 

gehouden. De eerste drie factoren lijken in de verschillende regio’s hedendaags volop in 

ontwikkeling, waarbij het belang van overtuigen en toezicht houden ook zeker wordt onderkend. 

 

Tussen theorie en praktijk 

 

Bovenstaand is per theoretisch deelonderwerp geconcludeerd wat de mogelijkheden van de 

brandweer zijn om risicomanagement integraal te organiseren. De huidige initiatieven op het gebied 

van risicobeheersing lijken aan te sluiten bij de theorie over risicomanagement. Er moet nog wel 

geïnvesteerd worden in een duidelijke governancestructuur. Dit is noodzakelijk wanneer 

risicobeheersing in steeds grotere mate georganiseerd zal worden vanuit een netwerkbenadering. 

Om samenwerkingsverbanden bestuurbaar, beheersbaar en transparant te houden, is dit ook 

belangrijk. Ook lijkt de relatie tussen brandweer, veiligheidsregio en overheid om vereenvoudiging te 

vragen. De huidige complexiteit zorgt ervoor dat de brandweer komt te zweven tussen de landelijke 

en lokale overheid.  

Er zijn voldoende mogelijkheden herkend om een goede invulling te kunnen geven aan 

netwerksamenwerking. In de praktijk staan partijen positief tegenover het meewerken aan 
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brandveiligheid en toont de brandweer ook zeer veel initiatieven om partijen hierbij te betrekken. 

Toch is het niet overbodig om hierbij op te merken dat het in de toekomst mogelijk is dat de 

brandweer zal moeten gaan betalen voor de diensten van andere partijen. Het uiteindelijke belang 

van brandveiligheid ligt namelijk toch bij de brandweer. 

Wat betreft de interne organisatie is het afwachten wat voor weerslag de investeringen in 

risicobeheersing en het efficiënter organiseren van de repressie zullen hebben op de werkvloer. Er 

bestaat nog veel onduidelijkheid over de reacties en uiteindelijke bereidheid van medewerkers om 

hierin mee te gaan, over de schaal waarop risicobeheersing uiteindelijk georganiseerd zal worden en 

de mate waarin de brandweer ook daadwerkelijk de mogelijkheid krijgt om grote veranderingen 

door te voeren. 

In het laatste punt schuilt ook het grootste verschil tussen theorie en praktijk. Het lijkt in de praktijk 

van groot belang om bestuurlijke steun en zelfs ondersteuning te krijgen voor haar 

strategieverandering. Dit zou haar de formele autoriteit geven om maatregelen door te voeren en 

haar positie binnen samenwerkingsverbanden vergroten. Dit wordt dan ook vanuit de theorie over 

risicomanagement, governance en netwerksamenwerking als belangrijke voorwaarde gezien om op 

transparantie en democratisch legitieme wijze een publieke taak te vervullen.  

 

De aanbevelingen in het volgende hoofdstuk zijn gericht op punten waarover geen overeenkomstige 

uitspraak kan worden gedaan op basis van theorie en praktijk. Dit zijn de bestuurlijke context van de 

brandweer, de governancestructuur op de brandweer en de inrichting ervan.  
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7. Aanbevelingen 
In dit hoofdstuk zullen uit de theorie, de praktijk en uit de conclusie aanbevelingen worden afgeleid. 

Deze aanbevelingen zijn gericht op de bestuurlijke context van de brandweer, de governance 

structuur van de brandweer en de organisatie-inrichting. Uiteraard met de verschuiving naar de 

voorkant van de veiligheidsketen als uitgangspositie, ofwel het investeren in risicobeheersing en het 

efficiënter organiseren van repressie. 

De bestuurlijke context 

1. Voer debat over bestuurlijke inrichting veiligheidsregio. In hoofdstuk 2 van deze scriptie is 

genoemd dat de bestuurlijke context van de brandweer als complex kan worden beschouwd. Het is 

dan ook niet verwonderlijk dat er discussie bestaat over de bestuurlijke organisatie van de 

brandweer. Sinds de Wet op de veiligheidsregio’s is aangenomen valt de brandweer onder de 

veiligheidsregio. Er zijn in Nederland 25 veiligheidsregio die geografisch gelijk zijn aan de 

verschillende politieregio’s. Daarbij zijn de politieregio’s georganiseerd als functioneel bestuur en 

worden zij gefinancierd vanuit de landelijke overheid. De veiligheidsregio's zijn echter georganiseerd 

als verlengd lokaal bestuur en worden via gemeentelijke bijdragen gefinancierd. Daarbij komt ook 

dat de GHOR, als een van de kolommen van de veiligheidsregio, regionaal georganiseerd is terwijl de 

brandweer in sommige gevallen nog lokaal georganiseerd is.  

De verschillende organisatieniveaus en financieringsstromen maken het moeilijk om integraal te 

werken aan veiligheid in Nederland. Het is daarom belangrijk om zowel in de politiek als in de top 

van de veiligheidsregio’s, de verschillende hulpverleningsdiensten en de politie dit debat te blijven 

voeren. Dit geldt met name wanneer in de toekomst blijkt dat het belang om gezamenlijk veiligheid 

te organiseren toe blijft nemen. Bezuinigingen, schaalvoordelen en de afhankelijkheid van bepaalde 

infrastructuren zijn slechts een aantal voorbeelden uit dit onderzoek, die dit belang ondersteunen. 

Verder onderzoek naar de kosten en baten van de bestuurlijke herinrichting van de veiligheidsregio 

lijkt daarmee in de toekomst ook wenselijk, dit is echter nog stap verder dan het voeren van deze 

discussie. Dit advies sluit ook aan bij het advies van de raad voor het openbaar bestuur aan het 

kabinet (Balkenende IV) over het beter besturen bij rampen. 

 

 

Advies ‘Beter besturen bij rampen’ 

Raad voor het openbaar bestuur, juli 2008 

 

‘Ten aanzien van het regionaal niveau wordt gepleit voor het maken van een keuze voor een 

heldere, eenduidige gezagstructuur, en wel die van functioneel bestuur. De politie is ook via 

functioneel bestuur georganiseerd; het ook zo organiseren van de veiligheidsregio bevordert de 

eenduidigheid. De politie zou de operationele leiding over moeten nemen van de brandweer; de 

brandweer heeft volgens de Raad geen overzicht op het grotere geheel en de politie zou een 

betere toegang hebben tot het bestuurlijke gezag. Bovendien heeft de politie meer ervaring met 

grote evenementen’ (Raad van het openbaar bestuur, 2008: 10). 
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2. Bekostiging risicobeheersing. In Engeland wordt de installatie van rookmelders en 

woningsprinklers bij minder zelfredzamen en instellingen, zoals bejaardentehuizen en ziekenhuizen, 

met minder zelfredzamen gesubsidieerd vanuit lokale sociale belastingen. Dit is een voorbeeld van 

bestuurlijke inbedding van risicobeheersing. De bekostiging van risicobeheersing wordt daarmee 

verdeeld over de brandweer en de lokale overheid. Dit betekent dat de brandweer mogelijk minder 

hoeft te snijden in haar repressie om risicobeheersing te kunnen bekostigen. Het op deze wijze 

bekostigen van risicobeheersing brengt twee belangrijke voordelen met zich mee. Enerzijds kan 

mogelijke een afname van de zichtbare veiligheid worden beperkt of voorkomen, dit wordt door een 

groot aantal gemeenten als wenselijk geacht. Anderzijds biedt een dergelijke bestuurlijke inbedding 

van risicobeheersing de brandweer meer mogelijkheden om de ideeën met betrekking tot advies en 

voorlichting in de praktijk te kunnen brengen.  

Op dit moment vindt de financiering van de veiligheidsregio, en daarmee ook de brandweer, plaats 

door middel van een inwonersbijdrage uit de lokale belastingen. Met deze bijdrage dient de 

brandweer zowel te investeren in risicobeheersing als het efficiënter organiseren van haar repressie. 

 

De interne organisatie 

1. Sturen op bedrijfsmatige prestatie-indicatoren. Bij de brandweer vindt van origine sturing 

plaats op financiële en beleidsmatige indicatoren. Zij heeft een bepaald budget waarmee zij haar 

doel, een goede brandweerzorg, dient te bereiken. Wanneer de brandweer/ veiligheidsregio zich in 

de toekomst steeds meer zal profileren als netwerkorganisatie wordt het belangrijker om te gaan 

sturen op bedrijfsmatige prestatie-indicatoren. Op dit moment vindt er nog voornamelijk sturing 

plaats op operationele prestatie-indicatoren zoals aanrijtijden.  

In veel minder mate wordt er nog gestuurd op bedrijfsmatige prestatie-indicatoren zoals de kwaliteit 

van het personeel, de opbrengst van risicobeheersing en de effecten van het efficiënter organiseren 

van de repressie. Om dit te kunnen bewerkstelligen is het belangrijk dat risico’s geïdentificeerd en 

gekwalificeerd worden. Daarvoor zijn verschillende methoden beschikbaar, dit kan bijvoorbeeld 

door zogenaamde SMART-doelstellingen te formuleren. Daarbij worden prestatie-indicatoren 

geformuleerd als Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Prestatie-

indicatoren vergroten de mogelijkheden om te sturen, beheersen en toezicht te houden op 

samenwerkingsverbanden en afspraken over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het 

proces wordt daarmee ook transparanter. 

 

2. Proces en product denken. De veiligheidsregio’s, waarin ook de brandweer is 

vertegenwoordigd, willen zich ontwikkelen tot een netwerkorganisatie. Dit betekent dat haar 

producten en diensten tot stand zullen komen in samenwerking met ketenpartners. Zij verwacht 

dat hierdoor de kwaliteit van haar diensten en producten zal toenemen en de veiligheid voor 

burgers en bedrijven zal worden vergroot. Voor de interne organisatie van de veiligheidsregio 

betekent dit dat zij daarvoor de verschillende kolommen (hulpdiensten) goed op elkaar af zal 

moeten stemmen. Mogelijke producten en diensten die in samenwerking tussen de kolommen 
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en eventueel met andere partners kunnen worden aangeboden zijn het uitgeven 

brandveiligheidkeurmerken, het uitvoeren van inspecties en het geven van advies en 

voorlichting. De verschillende kolommen werken dan waar nodig met elkaar samen en kijken 

over de grenzen van hun afdelingen heen. Dit betekent een verandering in het productgericht 

denken en werken.  

Een voorbeeld hiervan is de aparte directie risicobeheersing binnen de veiligheidsregio 

Rotterdam-Rijnmond, daarin zijn alle verschillende kolommen vertegenwoordigd. Deze regio 

heeft het proces en product denken meegenomen in haar meerjarenbeleidsplan 2009-2012. 

Voor veel verschillende andere regio’s geldt dat een verdere synchronisatie tussen de 

kolommen verder gestimuleerd kan worden door middel van proces en product denken. 

 

(Figuur 9: Gebaseerd op: ‘proces en product denken’, Meerjarenbeleidsplan 2009-2012, veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond) 

 

In het bovenstaande figuur is schematisch weergegeven hoe productgericht denken en werken 

binnen de veiligheidsregio zou kunnen functioneren. Om productgericht werken te laten slagen, 

is ook een duidelijke governancestructuur van belang. Daarom zal de volgende aanbeveling 

daarop gericht zijn. Dit betekent dat er over de kolommen heen, in samenwerking met de 

verschillende partijen in een veiligheidsregio, een formele structuur wordt vastgesteld waarin 

over gezamenlijke diensten producten wordt overlegd en besloten. 

Samenwerking wordt daarbij georganiseerd rondom de totstandkoming van producten en 

diensten, daarbij worden alle afdelingen betrokken die te maken hebben met het tot stand 
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komen van een bepaalde dienst of product. Hierbij dient de totstandkoming van een 

eindproduct over de verschillende kolommen gecoördineerd te worden. Dit zorgt ervoor dat de 

processen in de verschillende kolommen worden gemanaged en gelijk lopen, dat er over de 

kolommen heen wordt nagedacht en dat de communicatie tussen de betrokken afdelingen in de 

verschillende kolommen wordt bevorderd. 

 

3a. Implementeren van een duidelijke governancestructuur. De brandweer is in dit 

onderzoek beschreven als een hiërarchische, traditionele en conservatieve organisatie. Dit is 

ook terug te zien in de huidige besturingsmechanismen binnen de brandweerorganisatie. Deze 

zijn voornamelijk gericht op sturen en beheersen, wat wordt ingegeven vanuit de financiële- en 

beleidsindicatoren waarop de brandweer van origine wordt afgerekend. Dit kan heel duidelijk 

zichtbaar worden gemaakt aan de hand van het governancemodel uit hoofdstuk 3.3.3, daaruit 

blijkt ook de noodzaak voor een duidelijke governancestructuur. 

 

 

(Figuur 10: ‘Risicomanagement en governance’, Elsenaar, 2009a: 56) 

In dit model zijn de verschillende onderdelen van een governancestructuur weergegeven. Wanneer 

we dit model vergelijken met de praktijk, blijkt dat de brandweer nog voornamelijk gericht is op 

sturen en beheersen. Bij de ontwikkeling en het uitrollen van de Strategische reis lijkt deze focus ook 

te bestaan. De Strategische reis beschrijft de nieuwe strategie van de brandweer en zij vormt het 

kader waarbinnen de verschillende regionale korpsen, op basis van specifieke risico’s, hun 

beleidsplannen kunnen ontwikkelen. De trend van risicoanalyse en daarbij behorende 

beheersmaatregelen is daarbij in het gehele land te herkennen, zo hebben vrijwel alle regio’s een 

risicoprofiel en bestaan er relatief veel visies op risicobeheersing en initiatieven om deze risico’s te 

beheersen. 
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De meeste brandweerkorpsen bevinden zich momenteel midden in het proces van ontwikkeling, 

implementatie en toepassing van risicoanalyses en beheersmaatregelen, bestuurders en werkvloer 

dienen daarbij in veel gevallen nog overtuigd te worden. Ondanks dat er voldoende ideeën en 

initiatieven bestaan met betrekking tot risicobeheersing en het efficiënter organiseren van repressie 

ontbreekt het nog aan prestatie-indicatoren, het monitoren van resultaten en methoden voor 

toezicht en toetsing. Er kan aanbevolen worden om als brandweer te investeren in deze twee laatste 

fases van het governancemodel, omdat daardoor de transparantie en legitimiteit wordt vergroot en 

het eenvoudiger wordt om verantwoording af te leggen naar bestuurders, de werkvloer en naar 

mogelijke partners waar mee samengewerkt kan worden. Tot slot leidt een duidelijke 

governancestructuur de mogelijkheden om te leren van incidenten. Transparante, uniforme en 

interdisciplinaire toetsing en monitoring draagt hier aan bij.  

3b. Een duidelijke governancestructuur biedt ook handvatten om de gewenste 

netwerkbenadering van risicobeheersing te bewerkstelligen. Wanneer in samenwerking met een 

veelvoud aan partijen een dienst of product wordt geleverd is het belangrijk dat op een transparante 

wijze inzichtelijk wordt gemaakt bij welke partij welke taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden liggen. Toezicht, toetsing en monitoring kunnen daarbij ondersteunen.  

4. De invoering van product en proces denken en de implementatie van een duidelijke 

governancestructuur zijn belangrijke voorwaarden om als organisatie te kunnen functioneren als 

netwerkorganisatie. Daarvoor dient zij echter wel flexibel en lerend te kunnen handelen. Deze 

termen sluiten aan bij de theorie over risicomanagement. Om risico’s integraal te kunnen benaderen 

moet een organisatie in staat zijn om ad hoc te anticiperen op haar veranderende omgeving. 

Daarnaast moet zij samen kunnen werken met een veelvoud en veelzijdigheid aan partijen, dit ook 

kunnen monitoren, toezicht op kunnen houden en kunnen streven naar continue verbetering. 

Voorgaande kenmerken komen overheen met de governancebenadering zoals deze is gehanteerd 

binnen dit onderzoek. Dit alles staat in schril contract met de huidige organisatie van de brandweer 

die als conservatief, traditioneel en hiërarchisch kan worden beschouwd. Het product en proces 

denken en een duidelijke governancestructuur voorzien voor een deel al in het vergroten van de 

flexibiliteit en het lerend vermogen van de brandweerorganisatie. Er kan echter nog meer 

geïnvesteerd worden in de empowerment van medewerkers, netwerkpartners en burgers en 

onderzoek naar de meetbaarheid van risicobeheersing. Dit bleken uit de theorie en de empirie 

belangrijke voorwaarden om in de toekomst te kunnen blijven investeren in risicobeheersing en het 

efficiënter organiseren van de repressie.  

Daarnaast vragen technologische ontwikkelingen en steeds sneller veranderende maatschappelijke 

en politieke omstandigheden om een groter aanpassingsvermogen van de brandweer. Dit is alleen 

mogelijk wanneer haar medewerkers meer verantwoordelijkheden krijgen om, binnen de 

doelstellingen van de brandweer te kunnen sturen. Zo kunnen medewerkers bijvoorbeeld 

verantwoordelijk worden gesteld voor de coördinatie van integrale projecten binnen de 

veiligheidsregio. Veiligheidsbrede prioritering en planning van activiteiten en het integraal 

benaderen van de bezuinigingsdoelstellingen dragen ook bij aan het vergroten van de flexibiliteit van 
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de organisatie, er wordt dan breder gezocht naar mogelijkheden om de hulpverlening vanuit de 

veiligheidsregio te optimaliseren.  

Dat het vergroten van het lerend vermogen mogelijk ook in de praktijk als wenselijk wordt ervaren is 

te herleiden uit verschillende interviews. Zo gaven meerdere respondenten (9) aan dat er 

tegenwoordig steeds vaker multidisciplinair, of met andere korpsen, wordt samengewerkt bij het 

oefenen voor of uitvoeren van complementaire specialistische taken, zoals duiken. Dit gebeurt 

echter vaak op advies vanuit de top van de brandweer of de veiligheidsregio en niet op basis van 

kennis en expertise. Dit is te verklaren door de relatief hiërarchische structuur van de 

brandweerorganisatie.  

Uit het voorgaande kunnen twee (leer)stromingen worden afgeleidt, die zichtbaar zijn binnen de 

brandweerorganisatie: 

 
(figuur 11: gebaseerd het interview met Wim Beckmann, manager brandweer academie NIFV) 

 

Enerzijds is er sprake van complementair handelen, hierbij wordt samengewerkt met andere partijen 

omdat dit financiële, kwalitatieve en kwantitatieve voordelen biedt. Dit gebeurt op advies vanuit de 

top van de veiligheidssector. Anderzijds wordt het zogenaamde leren op de werkvloer erkend, op 

basis van kennis en expertise. Het lerend vermogen van de brandweer kan voornamelijk verder 

worden vergroot door te investeren in de tweede stroming, het leren op de werkvloer. Het gaat 

daarbij om het vergoten van kennis en expertise door opleiding en oefening en door te leren van 

incidenten. Een praktisch voorbeeld hiervan is de mogelijkheid om bepaalde experimenten, 

bijvoorbeeld met een blusbom, landelijk te organiseren. Bij de inzet van een blusbom ontstaat er 

een chemische reactie. De witte rook die daarbij vrijkomt, onttrekt zuurstof uit te ruimte waardoor 

vlammen en hitte worden verminderd (www.brandweer.nl, 22-06-2010).  

Door schaalvergroting kan kennis en expertise worden gebundeld, kan er meer budget vrij komen en 

kan de kwaliteit van een dergelijk experiment toenemen. Dit laatste uit zich in de kwaliteit van 

monitoring, de validiteit van een experiment en de relevantie. Door op grotere schaal en mogelijk 

multidisciplinair te experimenteren, oefenen en op te leiden ontstaat er een eenduidiger en 

betrouwbaarder beeld van de kwaliteit van producten en taken. Hierdoor kunnen uiteindelijke 
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producten en diensten worden verbeterd en komt dit de uniformiteit binnen de 

brandweerorganisatie ten goede. 

5. Het voeren van gericht HR beleid. In verschillende regio’s bestaan er aparte, 

multidisciplinaire, directies risicobeheersing. Het wordt daarbij in steeds grotere mate belangrijk om 

personeel te werven met specifieke competenties, gericht op advies, voorlichting en 

netwerksamenwerking. De verwachting is dat, zowel bij een monodisciplinaire als multidisciplinaire 

benadering, risicobeheersing als taak andere competentie vergt van medewerkers dan de 

repressieve taak van brandweer. Het HR beleid zal hier dan ook op afgestemd dienen te worden, 

zowel op het gebied van werving als (om)scholing. Daarnaast is de verwachting dat ook in de 

repressie steeds meer multidisciplinair zal worden samengewerkt, algemene kennis en vaardigheden 

van bijvoorbeeld zorghulpverlening kan in de toekomst een vereiste worden. Ondanks de 

onduidelijkheid hierover lijkt het competentieprofiel van de brandweerman of -vrouw zich uit te 

breiden. Een uitgebreider competentieprofiel, een veranderende rol voor brandweermannen en -

vrouwen en de afname van de hoeveelheid vrijwilligers vraagt daarmee ook om een actief HR beleid. 

Door de gewenste investeringen in risicobeheersing en het efficiënter organiseren van de repressie 

veranderen ook de incentives om voor de brandweer te werken, hier dient het HR beleid op 

afgestemd te worden en dit dient actief te worden uitgedragen bij de werving en selectie van 

werknemers. In het kader van landelijke uniformiteit is het in de toekomst misschien zelfs mogelijk 

om een landelijk HR-beleid te ontwikkelen, met vaste competentieprofielen per functie. Omdat er 

op landelijk niveau een beperkt aantal partijen betrokken zijn, het Veiligheidsberaad en de NVBR. 

Ligt er mogelijk een rol voor deze partijen weggelegd bij het ontwikkelen van een landelijk HR-

beleid. 

De limieten van de aanbevelingen en suggesties voor vervolg onderzoek 

De aanbevelingen worden gelimiteerd door de relatief grote organisatorische verschillen tussen de 

verschillende brandweerkorpsen en veiligheidsregio’s in Nederland. Het brandweerkorps 

Rotterdam-Rijnmond is bijvoorbeeld wel bezig met het product en proces denken terwijl andere 

korpsen hier misschien nog niet aan toe zijn. Verder richten de aanbevelingen zich voornamelijk op 

het niveau van de veiligheidsregio en zijn zij mogelijk in mindere mate toepasbaar op 

brandweerkorpsen die (nog) niet geregionaliseerd zijn. Tot slot verdient het verder onderzoek naar 

de invloed die risicobeheersing en een efficiënter georganiseerde repressie zullen hebben op de 

interne organisatie van de brandweer. Tevens kan aanbevolen worden om een kosten-baten 

onderzoek te doen waarbij de kosten en de baten van proactie en preventie worden vergeleken met 

die van repressie. Welke kosten zijn er aan beide benaderingen verbonden en wat leveren zij op in 

termen van fysieke veiligheid? Dit impliceert ook het operationaliseren van risicobeheersing.  
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8. Discussie 
In dit hoofdstuk zal worden teruggeblikt op het empirische onderzoek dat is uitgevoerd. Er zal 

worden ingegaan op onderwerpen die vragen oproepen of ruimte laten voor discussie. Allereerst 

zullen de methoden van onderzoek worden beschouwd en daarna de uitvoering van het empirische 

onderzoek. 

De hoofd- en deelvragen voor dit onderzoek hebben gezamenlijk tot doel gehad om het inzicht te 

vergroten in de implicaties die de gewenste strategieverandering bij de brandweer tot gevolg 

hebben. Daarbij waren de formulering en onderbouwing van de vraagstellingen gericht op de 

strategische niveaus van de brandweer. Dit heeft een aantal interessante punten tot gevolg gehad. 

Allereerst heeft dit geleid tot de discussie over de bestuurlijke complexiteit van de brandweer en de 

veiligheidsregio en het gewenste schaalniveau om dit te organiseren en financieren. Dit heeft er 

echter ook voor gezorgd dat de invloed van de verschuiving naar de voorkant van de 

veiligheidsketen op de werkvloer enigszins onderbelicht is gebleven, er konden geen concrete 

uitspraken worden gedaan over wat dit toekomstige ontwikkelingen gaan beteken voor de rol en 

taken van de brandweerman of -vrouw. Of dit wel mogelijk was geweest bij een onderzoek waarbij 

de focus op de uitvoering lag, in plaats van op de strategische uitwerking, is onduidelijk omdat ook 

de effecten van de Strategische reis op de afdelingen proactie en preventie niet volledig duidelijk zijn 

geworden. Het ontbreekt kortweg nog aan consensus binnen het veiligheidsveld.  

De keuze om governance en de verschillende aspecten van governance, sturing, beheersing, toezicht 

en verantwoording, te operationaliseren lijkt positief te zijn uitgevallen. Op basis van publicaties van 

Deloitte over andere veiligheidsregio’s, verschillende bronnen afkomstig van het korps Amsterdam-

Amstelland en literatuur over de relatie tussen governance en netwerkmanagement was ervoor 

gekozen om dit begrip te betrekken bij de theorie en empirie van dit onderzoek. Vanuit zowel de 

universiteit als Deloitte is er kritiek geweest op deze keuze omdat de relatie tussen 

risicomanagement en governance niet direct te duiden was, deze bestond alleen indirect op basis 

van de bronnen waarin geschreven werd over een (integrale) netwerkbenadering van risico’s. 

Uiteindelijk is echter toch gebleken dat een duidelijke governancestructuur een meerwaarde kan 

hebben voor de organisatie van risicomanagement en monde het zelfs uit in één van de 

aanbevelingen die zijn geformuleerd naar aanleiding van dit onderzoek. 

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van zowel semigestructureerde interviews als 

documentanalyse. De topics zijn vastgesteld aan de hand van het theoretisch kader. Achteraf gezien 

kunnen de gehanteerde topics als een correcte en complete afspiegeling van de theorie en de 

praktijk worden beschouwd. Er zijn geen ervaringen met non-response en respondenten hadden 

zelden of nooit opmerkingen of vragen achteraf. Op basis van de kennis achteraf kan wel 

aanbevolen worden om in het vervolg een specifiekere focus aan te brengen op bijvoorbeeld de 

bestuurlijke complexiteit, de besturing van de interne organisatie of netwerksamenwerking. De 

onderzoeker maar ook de respondenten hebben dit onderzoek als relatief breed ervaren, het is 

daarom moeilijk geweest om in tijdens de interviews en de conclusies de diepte in te gaan. Het 
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onderzoek biedt echter voldoende handvatten voor verder onderzoek en de ontwikkeling van 

risicobeheersing binnen de brandweer en veiligheidsregio gezien de aanbevelingen die kunnen 

worden gedaan. 

Omdat de gevolgen van een groot deel van de onderzochte factoren pas in de toekomst zichtbaar 

zullen worden, zoals de invloed van de Strategische reis op de werkvloer en de rol van de brandweer 

binnen het netwerk van risicobeheersing, was het lastig om deze concreet te verwoorden. De 

relatief grote verschillen tussen brandweerkorpsen, de verschillende persoonlijke visies van 

respondenten en de huidige onduidelijkheid over de onderzochte factoren hebben geleid tot het, in 

sommige gevallen, ontbreken aan eenduidigheid in resultaten. Bij de beantwoording van de 

verschillende empirische deelvragen waren daarom relatief veel citaten noodzakelijk om bepaalde 

stellingen te onderbouwen, tegen elkaar af te wegen of te ontkrachten. Het waren namelijk in veel 

gevallen vaak maar enkele respondenten die een visie deelden. Dit heeft ervoor gezorgd dat het 

soms onoverzichtelijk en lastig was om tot een duidelijke analyse te komen, het betekent echter ook 

dat er voor de brandweer nog een lang proces lijkt te wachten om tot landelijke uniformiteit te 

komen. 

Het laatste punt van deze discussie is de rol van onderzoeker. Deze werd enerzijds ingegeven vanuit 

de universiteit, als junior onderzoeker en anderzijds vanuit Deloitte, als stagiair. Achteraf beschouwd 

kan gesteld wordt dat het lopen van stage enorme voordelen biedt en een schat aan ervaring. De 

faciliteiten en contacten binnen de stageorganisatie zijn van grote waarde geweest, zoals het in kleur 

printen en inbinden van het onderzoeksvoorstel, concept en de definitieve scriptie en natuurlijk de 

contactpersonen van collega’s binnen de brandweerorganisatie. Deze rolverdeling kent echter ook 

een keerzijde. Zo ligt de nadruk vanuit de universiteit op de wetenschappelijkheid van het onderzoek 

terwijl de nadruk vanuit Deloitte ligt op de relatie met de onderzoeksorganisaties en respondenten. 

Dit kan soms voor moeilijke situaties zorgen, zo werd vanuit Deloitte verwacht dat de onderzoeker in 

pak gekleed naar interviews ging terwijl dit door respondenten in sommige gevallen als overdressed 

is ervaren. Daarnaast werd er ook niet altijd even positief gereageerd op de dubbelrol die werd 

vertolkt door de onderzoeker. Brandweermannen en -vrouwen blijken van nature toch enigszins 

sceptisch tegenover adviseurs te staan. De invloed van de dubbelrol wordt echter beperkt geacht 

omdat altijd de rol van junior onderzoeker is benadrukt en de gesprekken, qua sfeer en resultaat, 

over het algemeen door zowel de onderzoeker als de respondent als positief zijn ervaren.  
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Bijlage 2: Codeerboom 
 

Ontwikkelingen: 

 Noodzaak tot veranderen: 
o Lokale/ specifieke ontwikkelingen 

o Landelijke ontwikkelingen/ Strategische reis 

 

Van repressie naar proactie preventie: 

 Wat betekent dit voor de strategie en beleidsvorming 
 

 Wat betekent de verschuiving voor de interne organisatie 
o Slagkracht en flexibiliteit 
o Denken in scenario’s en handelswijzen 
o Weerstand 
o Topdown 
o Personeel: inzet & competenties 

 

 Wat betekent de verschuiving voor de relatie met de externe omgeving? 
o Politieke context 
o Maatschappelijke context 
o Omgeving  

 

 Advies en voorlichting aan de burgers en bedrijven over brandveiligheid 

o Veiligheidsbewustwording/ -zijn 

o Zelfredzaamheid 

o Risicocommunicatie en Informatieverstrekking 

o Maatschappelijke discussie over brandveiligheid 

o Burgerparticipatie (geloof, kennis en vaardigheden) 
o Focus op incidenten en activiteiten 

 

 Verantwoordelijkheidsverdeling 

 

Risicomanagement- ketensamenwerking: 

 

 Welke invloed heeft de verandering in strategie op de ketensamenwerking 
 

 Met welke partners wordt reeds samengewerkt binnen het beleidsterrein van proactie en 

preventie 

o Beschikbare resources: wat voegen deze partijen toe? 

o Verbinden van burgers, hulpdiensten, overheden en eventuele andere partijen 

o Specifieke overeenkomsten: contracten/ convenanten 
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 Wat zijn toekomstige mogelijke partners 

o Burgers en bouwers/ eigenaren/ gebruikers van gebouwen 

o Beschikbare resources: wat voegen deze partijen toe? 

o Verbinden van burgers, hulpdiensten, overheden en eventuele andere partijen 

o Specifieke overeenkomsten: contracten/ convenanten 
 

 Welke belangen spelen er? 

o Risico overeenstemming 

 

Bestuurbaarheid (governance): 

 Strategie en doelstellingen van risicomanagement 

o Behouden van democratische waarden zoals openheid, transparantie en legitimiteit 

 

 Bepalen van activiteiten om risico’s te beheersen of te voorkomen 

 

 Welke (management)rol vervult de brandweerorganisatie? 
 

 Welke rol speelt de veiligheidsregio daarbij? 
o Risicodifferentiatie  

 

 Bestuurbaarheid interne organisatie 
o Sturen, beheersen, toezicht, verantwoording 
o Output en outcome 

 

 Bestuurbaarheid ketensamenwerking 

o Sturen, beheersen, toezicht, verantwoording 
o Output en outcome 

 
Toekomstvisie 

 Opportunities en threats  

 

 

 

 

 


