
 

 
 
 
 
 
 

Veiligheidsregio Flevoland 
Postbus 501, 8200 AM  Lelystad 

Bezoekadres: Gordiaandreef 101, 8233 AB Lelystad 
 
 
 
  
 
Aan de gemeenteraden in Flevoland:  
Almere, Dronten, Lelystad,  
Noordoostpolder, Urk, Zeewolde 
 
 
 
Uw kenmerk  : - 
Ons kenmerk  : VRFL-223-3021 
Inlichtingen bij  : John van der Zwan 
Lelystad  : 23 oktober 2020 
 
 
Betreft : Toelichting taakdifferentiatie brandweer 
 

 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Met deze raadsinformatiebrief, wil ik u op de hoogte brengen van de landelijke ontwikkelingen op 
het gebied van taakdifferentiatie bij de brandweer.  
 
Taakdifferentiatie  
Sinds de jaren ‘90 is het verschil in taakuitoefening door vrijwillige en beroepsbrandweermensen 
verdwenen. Dat betekend dat iedereen die repressief inzetbaar is, gelijkwaardig is opgeleid en 
geoefend voor het bestrijden van brand. Zo wordt er van de vrijwilliger dezelfde professionaliteit 
verwacht. Hierdoor is het mogelijk dat vrijwilligers diensten kunnen draaien op een kazerne. Er is 
echter wél een verschil in aanstelling. Volgens de Europese wet- en regelgeving mag er geen 
onderscheid gemaakt worden als mensen hetzelfde werk uitvoeren.  
 
Denktank  
In opdracht van het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid, wordt landelijk door 
de Denktank Taakdifferentiatie Brandweer gewerkt aan oplossingsrichtingen, zodat ook in de 
toekomst gewerkt kan worden met vrijwillige- en beroepsaanstellingen in Nederland. Deze richting 
heeft een paar bouwstenen: 
- Verplicht (beroeps) en niet verplicht (vrijwilliger) taken uitvoeren als cruciaal onderscheid. 
- Onderscheid in type repressieve brandweertaken (repressief, specialistisch, aanvullend). 
- Taken beroepsmedewerkers zijn breder dan alleen repressieve taken. 
- Opleidingsduur en -zwaarte verschilt. 

De denkrichting wordt in deze animatie van het Veiligheidsberaad toegelicht. 
 
Na landelijke besluitvorming volgt een implementatievoorstel waarbij de consequenties voor de 
regio in beeld gebracht worden.  
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ftUxp25q7zY


 
 

 
 

Flevoland  
Uit een eerste analyse van de voorgestelde denkrichting blijkt dat deze grote consequenties voor 
onze regio heeft in organisatorisch en financieel opzicht. Daarnaast hebbend de veranderingen ook 
gevolgen voor onze brandweermensen. Een belangrijk probleem dat zich aandient naar aanleiding 
van het verplicht (beroeps) en niet verplicht (vrijwilliger) uitvoeren van taken is dat vrijwilligers 
niet “gekazerneerd” (dienst meedraaien met de beroeps) mogen worden. Het niet langer 
kazerneren van vrijwilligers heeft grote gevolgen voor inzetbaarheid en opkomsttijden en mogelijk 
ook voor de motivatie van de vrijwilligers. De paraatheid zal op peil gehouden moeten worden, 
waar nodig met parttime aangesteld personen of beroepsbrandweermensen. Voor de slagkracht 
blijven vrijwilligers noodzakelijk. Uitvoering van de denkrichting heeft ook consequenties voor de 
opleidings- en oefendruk. De belasting van de beroepsbrandweer neemt toe. Dit knelt met 
bijvoorbeeld de onderhoudstaken op de kazerne. De verschillende gevolgen brengen naast 
uitdagingen in de uitvoering mogelijk ook extra kosten met zich mee. Er wordt in elk geval ingezet 
op het dragen van eventuele extra kosten door het Rijk. 
 
Proces 
Het Veiligheidsberaad heeft een onderzoeksbureau gevraagd om een opiniepeiling uit te zetten 
onder alle repressieve brandweermedewerkers in Nederland. Dus onder vrijwilligers en beroeps. De 
input van de regio’s en de resultaten van de opiniepeiling worden gebundeld tot een landelijk 
totaalbeeld. De resultaten van het landelijk totaalbeeld worden door het Veiligheidsberaad en 
minister van Justitie en Veiligheid meegenomen in de besluitvorming over de oplossingsrichting. 
Een besluit daarover in het Veiligheidsberaad wordt verwacht in december 2020. 
Op 3 november 2020 wordt een digitale voorlichtingssessie georganiseerd voor geïnteresseerde 
raadsleden. Tijdens deze sessie wordt ingegaan op de landelijke denkrichting en verschillende 
scenario’s die voor Brandweer Flevoland worden gezien. U ontvangt binnenkort een uitnodiging 
voor deze voorlichtingssessie.  
 
 
Wij vertrouwen erop u met deze brief op de juiste wijze en volledig geïnformeerd te hebben over 
de ontwikkelingen binnen de Veiligheidsregio.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio,  
 

 
 
 
C. Verdam       F.M. Weerwind      
secretaris       voorzitter 
 


