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Geachte raadsleden, 

Begin juni ontving u de eerste voortgangsrapportage over de inrichting van Eén Brandweer 

Twente. Met de zomer voor de boeg willen vye u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen 

sindsdien. In lijn met de wens van de stuurgroep Eén Brandweer Twente om alle gemeenteraden 

op eenzelfde wijze te informeren, ontvangt u'deze rapportage in de vorm van een raadsbrief. 

Aanleiding i 

In de vorige rapportage is de basis van de inrichting van Eén Brandweer Twente geschetst. Op 

28 april 2011 is, mede als gevolg van het besluit van de Tweede Kamer om de brandweer in 

Nederland te regionaliseren, een procesnotitie aangenomen door het Algemeen Bestuur 

Veiligheidsregio Twente om dit proces in Twente in gang te zetten. De concrete uitwerking hiervan 

heeft plaatsgevonden in een projectplan. Beide documenten hebt u reeds ontvangen. De periode 

sindsdien kent twee sporen. Enerzijds het verzamelen van informatie, onder andere op gebied van 

financiën en personeel. Anderzijds het voorbereiden van het principebesluit rond de oprichting van 

de nieuwe brandweerorganisatie. Belangrijke mijlpaal hierin vormde de bestuurlijke conferentie op 

24 juni j . L Onderstaand worden de twee sporen toegelicht, met aansluitend de planning voor de 

komende periode. 

Verzamelen van informatie j 
• Financiële foto; onder leiding van een extern adviesbureau hebben de 14 gemeenten de 

financiële situatie van de brandweerkorpsen per 1-1-2011 in kaart gebracht. De inhoud van de 

foto van de verschillende gemeentéVi is door de betreffende gemeentesecretarissen bevestigd. 

Daarnaast zijn de foto's geanalyseerd en is er een voorstel gedaan voor een 

bekostigingssystematiek voor de toekomstige brandweerorganisatie. Om de vergelijkbaarheid 

van de gegevens te vergroten is inmiddels gestart met een normalisatie-traject. Hierin worden 

bijvoorbeeld de afschrijvingstermijnen en rentepercentages op elkaar afgestemd. 

• Kwaliteitsmeting; de nulmeting die in 2009 is uitgevoerd om de kwaliteit in beeld te brengen 

is geactualiseerd. Gebleken is dat het kwaliteitsniveau in de afgelopen jaren door de 

samenwerking is gestegen. Voor overgebleven knelpunten worden de financiële 

consequenties in beeld gebracht. 
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Personele foto; ook de personele gegevens van alle 14 gemeenten zijn verzameld. Het gaat 
hierbij om het de bezetting en formatie, maar ook om de arbeidsvoorwaarden. Ook deze 
gegevens worden voor accoord voorgelegd aan de gemeentesecretarissen. Hiermee is een 
pakketvergelijking gemaakt om de verschillen en overeenkomsten tussen de 
arbeidsvoorwaarden in kaart te brengen. Deze gegevens vormen o.a. de basis voor het overleg 
met de vakbonden. 

Medewerkers betrokkenheid; we vinden het belangrijk om onze medewerkers goed te 
informeren over de ontwikkelingen. Dat gebeurt onder andere door nieuwsbrieven. Daarnaast 
willen we van hen ook horen hoe zij aankijken tegen Eén Brandweer Twente. Hierover vinden 
structureel gesprekken plaats met de adviesgroep brandweerveld. Daarnaast zijn alle 
medewerkers, zowel beroeps als vrijwilligers, uitgenodigd om deel te nemen aan de 
Zomerteer. In tien sessies, verspreid over de regio, zijn medewerkers aan de hand van 
stellingen in gesprek gegaan met elkaar en met de commandant Brandweer. 

Principebesluit 
Nadat de procesnotitie was vastgesteld is gestart met het uitwerken van de visie op brandweer 
Twente. In juni is een bestuurlijke conferentie georganiseerd. Daarin is door de commandant 
Brandweer aan de bestuurders van alle Twentse gemeenten de visie op de toekomstige organisatie 
geschetst. Daarnaast zijn de eerste resultaten op gebied van personeel en financiën gepresenteerd 
en zijn richtingen opgehaald op de verschillende thema's. 
Het resultaat van deze bijeenkomst is onder andere verwerkt in de afronding van het 
visiedocument. Dit document zal dit najaar ter vaststelling worden voorgelegd aan het algemeen 
bestuur van de veiligheidsregio. Daarnaast heeft het een basis gegeven voor de voorbereidingen 
voor een volgende stap in de besluitvorming, namelijk het principebesluit. 

Waaruit bestaat het principebesluit?'In het principebesluit zal het veiligheidsbestuur en elke 
gemeente afzonderlijk besluiten over het inrichten van één brandweer in Twente. Dit op basis van 
het wettelijke kader, de visie en een beeld van de consequenties. Dit betekent onder andere dat 
hierin de kaders worden gesteld van de nieuw te vormen organisatie. Allereerst worden hierin de 
financiële en personele uitgangspunten vastgelegd. Daarnaast worden de contouren van de 
organisatie geschetst. Tevens is afgesproken dat de financiële consequenties per gemeente in 
grote lijnen in beeld zijn gebracht; verdere gedetailllerde bijstelling zal plaatsvinden aan de hand 
van gemaakte keuzes en verder onderzoek ten behoeve van de programmabegroting 2013. 

Hoe wordt dit principebesluit genomen? De 2e helft van 2011 staat in het teken van het te 
nemen principebesluit. Enkele belangrijke mijlpalen: 
• radenbijeenkomst: daarin wordt onder andere ingezoomd op het (brandweer)optreden tijdens 

recente grote inzetten in Twente. Hierbij wordt ook het proces van regionalisering van de 
brandweer toegelicht. 

• 5 oktober: bestuurlijk overleg tussen de portefeuillehouder Middelen en de wethouders 
Financiën. Hierin worden de financiële aspecten van het principebesluit besproken. 

• 7 oktober: 2e bestuurlijke conferentie voor alle Twentse burgemeesters. Het principebesluit 
wordt toegelicht en besproken. 

• 10 oktober: vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Twente, waarin 
gesproken wordt over het principebesluit. 
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Het projectteam heeft de burgemeesters aangeboden om in het traject tot het principebesluit 
een toelichting te geven op de lokale consequenties van de inrichting van één brandweer in 
Twente. In afstemming met de burgemeesters van de gemeenten wordt hier invulling aan 
gegeven. 

Bovenstaand is de gemeentelijke betrokkenheid voor het principebesluit weergegeven. Wanneer 
een voorgenomen principebesluit in het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Twente is genomen, 
zal het voor definitieve besluitvorming worden voorgelegd aan de 14 gemeenteraden. Daarnaast 
is het principebesluit adviesplichtig voor de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR). 

Communicatie en Medezeggenschap 
Medezeggenschap is een belangrijk onderdeel in het proces om te komen tot één brandweer in 
Twente. Zij vindt plaatst met de vakbonden en de ondernemingsraden. 
• Over de arbeidsvoorwaarden van de nieuwe organisatie en het overgangsprotocol met 

afspraken over de aanstelling van het personeel van de bestaande naar de nieuwe organisatie 
vindt overleg plaats met de vakbonden. Een eerste overleg is gepland op 26 juli. Hierin zal 
verzocht worden om een Bijzonder Georganiseerd Overleg op te richten, zodat de gesprekken 
gezamenlijk kunnen plaatsvinden. Als gesprekspartner is mevr. Jon Hermans, burgemeester 
van Almelo en portefeuillehouder Brandweer aangewezen. 

• Een Bijzondere Ondernemingsraad is inmiddels (nagenoeg) gevormd. Hierin zijn de 
ondernemingraden van de 14 gemeenten en de Veiligheidsregio Twente vertegenwoordigd. Er 
vindt structureel overleg plaats met de commandant Brandweer, die als bestuurder is 
aangewezen. Meest in het oog springend tot 1 januari 2013 zijn de adviestrajecten voor het 
principebesluit en het organisatieplan. 

Eerder in deze brief is de communicatie met de medewerkers toegelicht. Ook in het vervolgtraject 
blijft dit van belang. Met de adviesgroep brandweerveld zal tenminste ieder kwartaal een gesprek 
plaatsvinden. Daarnaast start in het najaar de campagne 'Wij zijn 1', die bedoeld is om alle 
medewerkers op de hoogte te brengen en houden van de ontwikkelingen en toe te groeien naar 
één nieuwe organisatie. 

Doorkijkje 2012 
2012 staat voor de brandweerorganisatie in het teken van het beschrijven en de opbouw van de 
nieuwe organisatie. Een nieuwe P&C-cyclus zal in gebruik worden genomen, de nieuwe 
organisatie wordt beschreven in een organisatieplan en na de zomer zal personeel worden 
geplaatst. 

De gemeenteraden zullen in de tweede helft van 2012 opnieuw in het besluitvormingstraject 
worden betrokken bij de uitwerking van het definitieve besluit. In dit besluit zijn uw opmerkingen 
op het principebesluit verwerkt, zijn de financiële aspecten volledig in kaart gebracht en is er een 
overdrachtsdossier per gemeente opgesteld. 



vervolgblad: 3 

Afsluitend 
Over de voortgang van de inrichting van één brandweer Twente wordt u regelmatig op de hoogte 
gehouden. Wij zien uit naar de mogelijkheid om dit najaar met u van gedachten te wisselen op de 
radenbijeenkomst. 

Wij vertrouwen u^hlejmee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtecra, 
Namens het Algerien Èestuur Veiligheidsregio Twente, 

Mevr. J.H.M. Wermams-Vloedbeld 
Portefeuillehouder B andweer, 

Bijlage: 
Brandweer Twerfte Nieuwsbrief vanuit MT Brandweer, jaargang 4, editie 2, juli 2011 



BRANDWEER TWENTE 

NIEUWSBRIEF 

VANUIT MT BRANDWEER 

este collega, 

ij deze ontvang je de laatste MT nieuwsbrief voor de 
omervakantie. Hierin vindt je informatie over de 
jrojectteams, de wijzigingen In het rangenstelsel en de 
lomlnatie van Brandweer Twente voor een landelijke 
nnovatleprljs. Daarnaast lees je in deze nieuwsbrief over de 
nzetten van de brandweer bij de natuurbrand in Aamsveen en 
iet ongeval van de instorting van het dak van de Grolsch 

Veste. 

docht je naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen 
lebben neem dan contact op met je clustercommandant. 

.k wens je een fijne zomer(vakantie). 

Vlet vriendelijke groet, namens het MT Brandweer, 

itephan Wevers 

0\'-;<A\< BH! di, It op 

Nieuwsbrief 

volle- loeren 
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In de vorige Nieuwsbrief is aandacht besteed aan het 
projectteam één brandweer. Zij vormen de drijvende kracht 
achter het proces waar we allemaal aan meewerken: de 
vorming en inrichting van één brandweer in Twente. Hoe zat 
het ook weer? De leiding van de projectorganisatie ligt bij Ron 
de Wit; vanuit Cluster Oost is Miriam Niele vrijgemaakt om het 
projectteam te ondersteunen als secretaris. De overige leden 
van het team bestaan uit de leiders van de zes deelprojecten. 

Sommige van deze deelprojecten zijn meer zichtbaar dan 
andere projecten. Een paar tussenproducten per deelproject: 
Communicatie: zomertour, nieuwsbrieven en intranet. 
Financiën: oplevering financiële foto's van de huidige situatie 
en een analyse foto's met een voorstel voor de toekomstige 
manier waarop de organisatie wordt gefinancierd. 
Personeel: eveneens een foto van de huidige situatie van 
(formatie en bezetting van) het personeel en een vergelijking 
van de arbeidsvoorwaarden. 

Bestuur en organisatie: voorbereiding bestuurlijke conferentie, 
opstellen van een visiedocument en opstarten van overleg met 
de Bijzondere Ondernemingsraad. 
Materieel en gebouwen: voorbereidende werkzaamheden om 
een beeld te krijgen van het materieel en gebouwen waarover 
de brandweer de beschikking heeft. 
Brandweertaken: uitbreiding van het operationele 

informatiemanagementsysteem en uitvoeren van een actuele 
kwaliteitsmeting. 

De komende periode staat in het licht van de voorbereiding 
van het principebesluit. Hierin wordt aan de burgemeesters 
van de Twentse gemeenten gevraagd om een besluit te nemen 
hoe één brandweer in Twente er in grote lijnen uit moet zien, 
zowel op personeel, organisatorisch als financieel vlak. Met de 
zomervakantie voor de deur is dit een behoorlijke uitdaging, 
want een deel moet al per 1 september zijn afgerond. Wij 
gaan er voor! 

i j l e oniei ' f j i i t iHj 
* 

Wellicht heb je in de afgelopen weken al gehoord over de 
bestuurlijke conferentie die 24 juni is gehouden. Hierin zijn de 
14 burgemeesters bijgepraat over de vorming van één 
Brandweer Twente en uitgenodigd om hierop te reageren. Er 
zijn, zoals ook de bedoeling was, geen besluiten genomen. 
Stephan Wevers heeft de visie op de toekomst van de 
brandweer in Twente gegeven. Hierbij besteedde hij vooral 
veel aandacht aan de manier waarop we inhoud willen geven 
aan de 'voorkant' (meer voorkomen van brand en het thema 
Brandveilig Leven) en 'slimme" repressie (innovaties in 
organisatie en techniek). Ook onze plannen met TRONED zijn 
aan de orde geweest, in een presentatie van Max Krisman. 
Door de burgemeester van Rtjssen-Holten, de heer Hofland, is 
vervolgens een toelichting gegeven op de resultaten van de 
financiële foto die van elke korps gemaakt is, de keuzes op 
gebied van de financiën en de manieren waarop in de 
toekomst de Twentse brandweer betaalt kan worden. Dit deed 
hij vanuit zijn rol als portefeuillehouder Middelen binnen het 
bestuur van de Veiligheidsregio. Uiteraard was dit onderdeel in 
samenwerking met het deelproject Financiën opgesteld. 
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Mevrouw Hermans, burgemeester van Almelo en 
portefeuillehouder Brandweer binnen het bestuur van de 
Veiligheidsregio, heeft het onderdeel Personeel voor haar 
rekening genomen. Ook daarbij ging het vooral om het 
presenteren van de eerste resultaten van de personele foto die 
van elk korps gemaakt is. Hierin had het deelproject Personeel 
bijgedragen. 

De middag verliep zoals gepland en in een plezierige sfeer. De 
presentaties zoals deze waren voorbereid, riepen zoals 
verwacht reacties op en zullen als basis dienen voor het 
vervolgproces waarin een en ander verder uitgewerkt worden. 
Hierbij wordt in dit najaar een principebesluit verwacht. In de 
aanloop naar de bijeenkomst is er door veel mensen, zowel 
binnen als buiten de projectorganisatie hard gewerkt. We 
willen hiervoor iedereen van harte bedanken. Deze 
bijeenkomst is in ieder geval zo goed bevallen dat het er naar 
uitziet dat we in het najaar opnieuw een bestuurlijke 
conferentie gaan organiseren! 

< # 

bestuurder WOR voor het brandweerpersoneel. Daarnaast 
wordt de medezeggenschap voor het proces voor de nieuwe 
brandweerorganisatie ingevuld door de Bijzondere 
Ondernemingsraad (BOR). Daarin is de OR VR Twente ook 
vertegenwoordigd. 

Periode na 1-1-2013 
Vanaf 1 januari 2013 wordt de medezeggenschap ingericht 
voor de brandweer- en de veiligheidsregio Twente. De vorm 
wordt bepaald door de contouren van de nieuwe organisatie, 
die medio 2012 wordt bepaald. Vanuit zijn rol als bestuurder 
WOR voor de brandweerorganisatie geeft de commandant 
i.s.m. de BOR vorm aan deze brandweer-OR met als 
uitgangspunt dat de betrokkenheid van zowel beroeps- als 
vrijwillige brandweermensen uit heel Twente goed geborgd is. 

Met de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) is er regelmatig 
overleg over de algemene gang van zaken over het project. 
Denk hierbij aan het projectplan (informeren), maar ook over 
het organisatieplan (adviseren). Alle clusters zijn in de BOR 
vertegenwoordigd en zij overlegt regelmatig met de 
commandant van de brandweer ( de bestuurder). 

Veiligheidsregio Twente is een feit. Ook voor de 
medezeggenschap gaat er wat veranderen. Na de advisering 
over de organisatieaanpassing die geleid heeft tot de vorming 
van de Veiligheidsregio Twente, is de betrokkenheid van de 
Ondernemingsraad Regio Twente geëindigd. De 
Veiligheidsregio moet als zelfstandig orgaan de 
medezeggenschap vormgeven. Dit is echter niet los te zien van 
de lopende ontwikkelingen binnen de brandweer waarin eén 
brandweerorganisatie gevormd wordt. Daarom maken we 
onderscheid in twee fasen: de periode tot 1-1-2013 en 
daarna. 

Periode tot 1-1-2013 
Voor deze periode komt er een OR Veiligheidsregio. De 
zittingsduur loopt tot het moment dat al het 
brandweerpersoneel in Twente deel uit gaat maken van de 
Veiligheidsregio, vermoedelijk per 1 januari 2013. Reguliere 
aangelegenheden die van invloed zijn op het 
brandweerpersoneel dat nu deel uitmaakt van de 
veiligheidsregio, worden in de OR Veiligheidsregio behandeld 
in aanwezigheid van de commandant brandweer. De 
commandant brandweer is binnen de veiligheidsregio de 

Vergaderingen BOR 
20 juli, 14 september, 12 oktober, 9 november, 7 december. 

Brandweer Twente heeft de afgelopen periode te maken 
gehad met twee zware inzetten: de natuurbrand in 
natuurgebied Aamsveen en het ingestorte dak van het FC 
Twente stadion, de Grolsch Veste. Het MT is tevreden over de 
samenwerking tussen de korpsen; we zijn te werk gegaan als 
één brandweer. 

Aamsveen 

Begin juni woedde er een grote brand in het natuurgebied 
Aamsveen bij Enschede. Er wordt opgeschaald naar GRIP 2 en 
de brandweer zet groot in. De brandbestrijding duurt vier 
dagen en vergt inzet van veel Nederlandse brandweermensen 
van meerdere korpsen. Zeventig hectare heide op Nederlands 
grondgebied wordt verwoest. 
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Grolsch Veste 
Op 7 juli is een deel van het dak van de Grolsch Veste 
ingestort, waarbij twee dodelijke slachtoffers vallen en er 
sprake is van vele gewonden. Bij dit incident is er snel 
opgeschaald naar een GRIP 3 situatie; het ROT en GBT zijn 
opgestart. 

Op dit moment lopen er voor het incident bij de Grolsch Veste 
verschillende onderzoeken: onder andere de arbeidsinspectie, 
de onderzoeksraad en het IOOV (Inspectie Openbare Orde en 
Veiligheid) doen onderzoek. Omdat beide incidenten een GRIP 
situatie zijn geweest wordt er ook een zogenoemde GRIP-scan 
uitgevoerd; dit is een onderzoek naar de inzet van de 
hulpverleningsorganisaties. Brandweer Twente en het IOOV 
trekken samen op in het onderzoek naar de 
hulpverleningsdiensten. 

Hulp gevraagd 
Bij de evaluatie van de beide GRIP incidenten (Aamsveen en 
Grolsch Veste) kunnen we jouw hulp gebruiken. Mocht je nog 
opmerkingen, verbeterpunten of andere relevante informatie 
hebben over deze incidenten die belangrijk kunnen zijn voor 
het onderzoek dan kun je deze doorgeven aan CécHe Ijsseldijk 
(c.ijsseldijk@enschede.nl of 053 - 4826891). 

Max Krisman coördineert de evaluatie rondom de Grolsch 
Veste; William Heinen doet dat voor het Aamsveen. 

Brandweer Twente krijgt dus ook met deze wettelijke 
verandering te maken. Hoe hier een en ander gaat worden en 
wat de gevolgen in Twente zijn van dit nieuwe besluit wordt 
op dit moment uitgezocht. Onder leiding van Max Krisman 
(portefeuillehouder repressie) is er een projectgroep 
samengesteld. In deze projectgroep zitten medewerkers van 
zowel repressie als risicobeheersing. Deze personen 
vertegenwoordigen de gehele regio en gaan samen op zoek 
naar één lijn in Twente. 

De wet moet op 1 januari 2012 van kracht gaan. Op dit 
moment verandert er dus nog niets en kunnen preventisten 
hun werk uitvoeren zoals dat nu ook gebeurt. In de komende 
maanden houden we je op de hoogte over de ontwikkelingen 
in dit project. 

L'.'1'idolijl,'"; noMiiiialif: voor ihnov;-lio|Mijs 

Brandweer Twente dingt dit jaar mee naar de ian van der 
Heydenprijs 2011. We zijn een van de tien genomineerden. 
Het gaat om de mobiele applicatie die wij het afgelopen jaar 
hebben ontwikkeld voor een tablet PC. Welke geschikt is voor 
meerdere platformen zoals o.a. iOS (Apple) en Android. Het 
unieke karakter van deze applicatie is dat de informatie vanuit 
de meldkamer en veiligheidsnet real-time beschikbaar is. Van 
bevelvoerder tot CVD, iedereen heeft de mogelijkheid om de 
incidentinformatie live te volgen. 

,|, uil iukl-en tt-.-'-ixidnncion ( NV i 

In juni 2011 heeft minister Donner (Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties) het nieuwe Bouwbesluit aan de Tweede 
Kamer aangeboden. Eén van de veranderingen in het nieuwe 
besluit is het schrappen van de verplichte doormelding bij 
bepaalde categorieën gebouwen. Dit betekent dat de 
aanwezige brandmeldinstallatie bij die gebouwen niet meer 
rechtstreeks naar de brandweermeldkamer hoeft door te 
melden. De landelijke brandweer (NVBR) heeft onderzoek 
laten uitvoeren naar dit nieuwe bouwbesluit en heeft richting 
de regio's aangegeven achter dit besluit te staan. Het 
onderzoek geeft aan dat de wijziging in het bouwbesluit 
bijdraagt aan een aanzienlijke vermindering van het aantal 
nodeloze uitrukken van de brandweer, zonder dat dit 
gevolgen heeft voor de brandveiligheid van de burger of het 
veilig optreden door de brandweermensen. 

Stemmen 
De verkiezing van de winnaar van de Jan van der Heydenprijs 
2011 vindt plaats in twee stemronden. De eerste stemronde 
vindt plaats van 24 juni tot en met 24 juli 2011. Na sluiting 
gaan - op basis van het aantal stemmen - drie inzendingen 
door voor de tweede stemronde. We willen jullie dan ook 
graag vragen om massaal te stemmen. Dit kun je doen via de 
volgende link: www.nvbr.nl/stem. Stem dan op "Iedereen op 
hetzelfde moment dezelfde informatie" van Brandweer 
Twente. Je kunt maximaal een stem per mailadres uitbrengen. 

DAADKRACHTIG DESKUNDIG BEHULPZAAM 
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Demonstratledag 
Vrijdag 1 juli was er voor de mobiele applicatie een 
demonstratiedag voor Brandweer Nederland. Er was veel 
animo voor deze demonstratie; er waren 60 aanwezigen uit 

diverse regio's. In september volgt er nogmaals een 
demonstratiedag. Vanuit de zaal kwamen er veel positieve 
reacties. 

R f j ü i j i i i i h i P l s o l < # 

Per 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio in werking 
getreden. Een onderdeel daarvan is het 'Besluit Personeel 
Veiligheidsregio'. Dit besluit bevat onder andere een nieuw 
rangenstelsel voor de brandweer. Door het nieuwe Besluit 
Personeel Veiligheidsregio gaat de brandweer van een 
ranggerichte organisatie naar een functiegerichte organisatie. 
Dat laatste sluit beter aan bij de huidige beroepspraktijk. 

In het voormalige 'rangenstelsel' werd brandweerpersoneel 
opgeleid voor een rang waarbinnen meerdere functies 
uitgeoefend konden worden. Bovendien waren zowel het 
opleidingsstelsel als de bezoldiging gebaseerd op de rang. In 
de praktijk voert men echter een functie uit en geen rang. 
Vandaar dat in het nieuwe stelsel de functie en bijhorende 
kerntaken de basis vormen voor aanstelling, de opleiding en 
de bezoldiging. De rang wordt daarbij volgend. 

Het nieuwe rangenstelsel is sterk vereenvoudigd. Een aantal 
rangen verdwijnen. De nieuwe indeling van het rangenstelsel 
voor de brandweer ziet er als volgt uit: 
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De Raad van Regionaal Commandanten heeft aangegeven dat 
vanaf 1 oktober 2011 het nieuwe rangenstelsel moet zijn 
ingevoerd. 

Wat betekent dit concreet voor Brandweer Twente? 
Het MT Brandweer heeft op 6 juni 2011 een voorstel 
vastgesteld waarin is afgesproken dat het nieuwe 
rangenstelsel per 1 oktober 2011 in eerste instantie voor alle 
repressieve functies wordt geïmplementeerd. Dit betekent dat 
alle repressieve functionarissen per 1 oktober 2011 een 
uniform dragen met de nieuwe rang die op hem of haar van 
toepassing is. 

Het Besluit Personeel Veiligheidsregio biedt ook de 
mogelijkheid om rangen te koppelen aan beheersmatige 
functies. Voor de beheersmatige functies is afgesproken dat 
de overgang naar het nieuwe rangenstelsel geïmplementeerd 
wordt wanneer er sprake is van één brandweerorganisatie 
binnen Twente en er ook sprake is van één functieboek voor 
alle medewerkers. Bestaande afspraken met betrekking tot 
beheersmatige functies die passen in het nieuwe rangenstelsel 
blijven gehandhaafd (bijvoorbeeld receptionistes in uniform). 

Tot slot betekent de invoering van het nieuwe rangenstelsel 
Brandweer ook dat de rang een andere betekenis krijgt. Een 
rang maakt in de nieuwe situatie zichtbaar welk niveau qua 
kennis en kunde een persoon heeft en zegt daarmee niets 
over de bezoldiging van een functie. Hij wordt dan ook niet 
meer gehanteerd als waarderingsinstrument. Het dragen van 
een uniform en een bijhorende rang dient de volgende doelen: 

1. Aangeven van de hiërarchische lijn (met name 
operationeel) 

2. Aangeven van het niveau (verantwoordelijkheid, opleiding, 
deskundigheid) 

3. De herkenbaarheid: de persoon in uniform is werkzaam bij 
Brandweer Twente en vertegenwoordigd de brandweer als 
zodanig. 

Brandweerpersoneel in beroepsdienst is over het algemeen 
aangesteld in functie. Dit betekent dat er voor hen een relatie 
wordt gelegd met het bijbehorende kwalificatieprofiel. Zij 
ontvangen de rang die past bij dat kwalificatieprofiel, mits zij 
aan de eisen in het kwalificatieprofiel voldoen. Om ook 
vrijwilligers uit te monsteren met een nieuwe rang is het van 
belang dat zij ook in functie worden aangesteld. Dit is een 
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lokale aangelegenheid die kort na de zomer van 2011 
afgerond moet zijn. 

Welke uitgangspunten gelden ten aanzien van de invoering 
van het nieuwe rangenstelsel? 

Ten behoeve van deze invoering zijn door het MT Brandweer 
een aantal uitgangspunten bepaald. In het kort zijn deze 
hieronder weergegeven: 
• Een rang wordt voorgesteld, behorende bij de operationele 

functie die iemand heeft en op basis van het 
kwalificatieprofiel bij die functie. Pas als iemand ook 
daadwerkelijk voldoet aan het kwalitificatieprofiel krijgt 
diegene ook de passende rang. Op lokaal niveau wordt dit 
per medewerker gecontroleerd. 

* Indien iemand niet voldoet aan het kwalificatieprofiel, dan 
krijgt deze persoon in beginsel per 1 oktober 2011 de 
algemene rang of behoudt een eventueel eerder verkregen 
lagere rang. Eventueel maatwerk per persoon wordt 
besproken in het MT Brandweer; 

• Voor de functies manschap A en B geldt het volgende: 

- Manschap A = rang Brandwacht 
- Manschap A + 5 jaar ervaring met voldoende 

functioneren = rang Hoofdbrandwacht 

- Manschap B = Hoofdbrandwacht (aanstelling in functie 
mits hij/zij voldoet aan de eisen gesteld in het 
kwalificatieprofiel manschap B) 

* Op medewerkers die al wel een uniform dragen, maar geen 
operationele functie hebben, wordt maatwerk toegepast. 
Deze maatwerksituaties worden in het MT behandeld 
voordat een rang wordt toegekend; 

* Bij verandering van functie, wordt de rang aangepast 
passend bij het kwalificatieprofiel en bijbehorende eisen 
van de nieuwe functie; 

• Bevorderingen in rang binnen een functie bestaan niet 
meer: functie en opleidingseisen 2ijn altijd leidend. Eén 
uitzondering daarop: bij 5 jaar voldoende functioneren als 

manschap A verandert de rang naar Hoofdtwandwacht; 
• Bij beheersmatige functies geeft het besluit een maximale 

rang. Keuzes hierin zijn onderdeel van het functiehuis 

Brandweer Twente. 

Waar doen we het allemaal voor? 

Door Invoering van het nieuwe rangenstelsel ontslaat het 
volgende: 
• Er bestaat regionale overeenstemming in de wijze van 

uitmonstering van brandweermensen, ongeacht of ze 
vrijwilliger of beroeps zijn of in een ander cluster werkzaam 
zijn; 

• Binnen Brandweer Twente is sprake van in totaal 32 
kwalificatieprofielen, zonder uitzonderingen per clusters; 

• Mensen in functies gebaseerd op hetzelfde 
kwalificatieprofiel, hebben daarmee dezelfde rang en 
voldoen aan dezelfde opleidingseisen, zoals gesteld in het 
kwalificatieprofiel; 

• Dezelfde rangen hebben binnen heel Brandweer Twente 
dezelfde functie en betekenis. 

Meer informatie 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de 
clustercommandant van jouw eigen cluster. H| is op de 
hoogte van de afspraken die hieromlrent zijn gemaakt in het 
MT. 
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9 september duikdag in Almelo 

10 september Zeskamp (Wierden) 

24 september mountainbikeclinic omgeving Twkkel 
29 en 30 september NVBR congres (urtreicing Jan van der 
Heijdenprijs) 
Najaar radenbijeenkomst 

Colofon 

BRANDWEER TWENTE 


