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Belevingsonderzoek onder de Brandweer Vrijwilligers in de
veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Samengevat
“Er verandert niets voor de vrijwilligers” was gezegd bij aanvang van de regionalisering.
Hierdoor werd de illusie gewekt van  enthousiaste brandweervrijwilligers die hun vak
uitoefenen,  meedenken met de leiding over het ontwikkelen, innoveren en
professionaliseren van ‘hun’ organisatie. Maar niets van dit alles. Naar de mening van de
vrijwilligers is er in de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek iets ernstig misgegaan. Vijf jaar
na dato is een goede werksfeer ver te zoeken en hebben de vrijwilligers de autonomie over
hun eigen post volledig verloren. Brandweervrijwilligers geven blijk van een flinke dosis
wantrouwen in de richting van het bestuur van de veiligheidsregio en het managementteam
van brandweer Gooi en Vechtstreek. Volgens de vrijwilligers worden hun adviezen
stelselmatig in de wind geslagen. Een groot deel van hen zegt zich dan ook niet meer te
kunnen identificeren met ‘hun’ brandweer en wil opstappen als er geen verandering
optreedt. Daardoor kan de basisbrandweerzorg acuut in de knel komen.

“Geen vertrouwen in iets, wordt een gebrek aan vertrouwen in alles.”
dichter Alfred Lord Tennyson
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De	Brandweer	Vrijwilliger
“Het verrichten van

vrijwilligerswerk bij

de brandweer is een

concreet voorbeeld

van actieve burgers

die zich inzetten voor

de veiligheid van

medeburgers. Dit is

een voorbeeld voor

andere burgers. Een

neveneffect is dat

hierdoor de cohesie

en solidariteit binnen

de samenleving wordt

bevorderd.”
Uit:

“Vuur als gemeenschappelijke

vijand”, G. Haverkamp

Herstel	van	vertrouwen?
Belevingsonderzoek onder de Brandweer
Vrijwilligers in de veiligheidsregio Gooi en
Vechtstreek

Algemeen
Het Algemeen Bestuur van de Brandweer Gooi en Vechtstreek
heeft de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers VBV gevraagd een
onderzoek te doen naar het bij de vrijwilligers beleefde
wantrouwen in de organisatie en naar de mening van die
vrijwilligers hoe een en ander weer in een rustiger vaarwater is te
krijgen. Dat is naast een vraag naar feiten een vraag naar beleving,
naar emotie. De VBV heeft dat onderzoek graag willen doen in de
overtuiging dat precies het emotionele aspect – de belangrijkste
drijfveer van vrijwilligers bij de brandweer - onvoldoende aandacht
gekregen heeft bij de reorganisatie die tot regionalisering moet
leiden. Voor u ligt derhalve geen wetenschappelijk rapport waarin
zakelijke afwegingen zijn gemaakt. Wel vindt u hier een weerslag
van de gesprekken die met een grote meerderheid van de
vrijwilligers gevoerd zijn en de uitkomst van een (beperkte)
vragenlijst zoals die is voorgelegd aan deze groep.

Niet luisteren
Het gebrek aan vertrouwen en de sfeer van wantrouwen is volgens
de vrijwilligers te wijten aan het structureel niet luisteren naar de
inbreng van brandweervrijwilligers. Zoals een vrijwilliger het
verwoordt: “De indruk wordt gewekt dat inspraak op
beleidsontwikkeling mogelijk is, maar in de praktijk vaart het
management zijn eigen koers en zien wij niets terug van onze
inbreng.” Het lijkt alsof de voorstellen voor nieuw beleid in beton
zijn gegoten en dat de leiding van brandweer Gooi en Vechtstreek
doof is voor adviezen uit de hoek van brandweervrijwilligers.
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Geen inhoudelijke onderbouwing
Een vaak gehoord voorbeeld dat dit gevoel staaft, heeft te maken met het onderzoek naar
de inzet van een variabele bezetting als alternatief voor de uit de roulatie genomen
tankautospuiten. De leiding vermindert het aantal voertuigen, zonder dat daar een
inhoudelijke onderbouwing tegenover staat, en wil een nieuw soort voertuig inzetten,
terwijl de vrijwilligers een inhoudelijke onderbouwing missen. De risico’s in de regio blijven
hetzelfde – onder andere veel rieten daken - maar die worden naar het gevoel van de
vrijwilligers weggepoetst of niet geanalyseerd. Vragen hierover van de vrijwilligers leiden
niet tot een duidelijk en helder onderbouwd antwoord. Adviezen en alternatieven leveren
geen feedback op.

Inspraak voor de vorm
In dezelfde lijn past de klacht dat het management vrijwilligers misbruikt voor deelname aan
verschillende werkgroepen en klankbordgroepen, als legimitatie en draagvlak voor beleid. In
de praktijk blijkt echter dat de bijeenkomsten door het brandweermanagement worden
gebruikt om mededelingen te doen, terwijl de suggestie was gewekt dat de vrijwilligers
actief mee mochten denken met te ontwikkelen beleid. Zij hebben zich flink ingezet om met
concrete aanbevelingen te komen, maar daarvan vinden ze niets tot weinig terug in de
verslagen – die door het brandweermanagement worden opgesteld – of het wordt anders
verwoord zodat het in het straatje past van de leiding, zo constateren zij. De
brandweervrijwilligers vermoeden daarom dat besluiten al genomen zijn en dat voor de
vorm nog een klankbordgroep of werkgroep wordt ingesteld en geraadpleegd.
Klankbordgroepen en werkgroepen worden op een enkele uitzondering na opgeheven,
omdat de deelnemers opstappen en niemand meer zitting wil nemen in een ‘overleggroep
voor de vorm’. In vrijwel ieder korps wordt het project VARTAS als voorbeeld aangedragen.
Dit project beoogt variabele voertuigbezetting in te voeren. Een ruime meerderheid geeft
aan matig tot slecht geïnformeerd te zijn over de plannen op dit gebied, waardoor het
draagvlak voor deze wijziging tot een minimum is gedaald.

Geen feedback
Niet alleen het structureel niet luisteren naar de inbreng van vrijwilligers wordt door hen
gewraakt, ook de oorverdovende stilte die het management in acht neemt richting de
brandweervrijwilligers wekt irritatie op. De vrijwilligers geven in meerderheid aan
nauwelijks contact te hebben met het management. En als dat wel gebeurt, horen ze –
ondanks gedane beloften – vrijwel niets terug. Naast het uitblijven van feedback,
constateren de vrijwilligers ook dat tijdens de spaarzame contacten met het management
allerlei inhoudelijke beloften worden gedaan, die niet worden nagekomen en waargemaakt.

Top-down benadering
Vrijwilligers schetsen het optreden van de leiding van brandweer Gooi en Vechtstreek als
een klassieke top-down benadering. Dit wordt door de hele organisatie gevoeld, waardoor
het wantrouwen jegens het management diepgeworteld is. In het verleden is door het
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management geventileerd dat het om emoties van vrijwilligers gaat; daarmee werd de
inbreng van deze groep vakmensen weggewuifd. In bijna alle kazernes wordt de top-down
benadering en het negeren van inbreng concreet gestaafd met voorbeelden. Deze
voorbeelden zijn in veel gevallen schriftelijk of mondeling gedeeld met de eigen
burgemeester, als portefeuillehouder brandweerzorg.

Eenrichtingsverkeer
Ook de ondernemingsraad constateert het door de vrijwilligers gesignaleerde
eenrichtingsverkeer. In zijn advies van 8 april 2013 stelt de ondernemingsraad dat er in de
loop der jaren steeds meer sprake is van verstoring in de verhoudingen en een toename van
eenrichtingsverkeer vanuit de regionaal managementteam naar bijvoorbeeld de
klankbordgroep Uitrukpersoneel. Deze klankbordgroep is ingesteld om onderwerpen te
bediscussiëren die het uitrukpersoneel (vrijwillig en beroeps) direct raken in hun
taakuitoefening. Van wederzijdse communicatie en inbreng is geen sprake.

Onbetrouwbaar onderzoek
Opvallend is dat bijna ieder korps aangaf dat er al veel onderzoeken zijn geweest naar de
situatie in de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Nagenoeg unaniem zetten zij zich tegen
al deze onderzoeken af, ook tegen toekomstige onderzoeken, als ze uitgevoerd worden door
externen. Reden daarvoor is dat volgens de vrijwilligers deze onderzoeken in opdracht van
het brandweermanagement Gooi en Vechtstreek worden gehouden zonder de
betrokkenheid van vrijwilligers hierbij. Bij voorbaat wantrouwen ze daardoor het onderzoek
en de uitslag. Dit wordt mede veroorzaakt door het uitblijven van terugkoppeling na de
uitgevoerde onderzoeken. Daardoor heeft de veronderstelling postgevat dat de
onderzoeken moeten leiden tot een door het managementteam vooraf vastgesteld doel.
Dit was de reden dat men zich ook enigszins terughoudend opstelde in de richting van het
VBV onderzoek. Dat men uiteindelijk wel wilde meewerken aan het onderzoek van de VBV,
kwam omdat men dit als een onderzoek namens de vrijwilligers beschouwt.

Ontoereikend vrijwilligersbeleid
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in 2008 een convenant
gesloten met de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Daarin zijn verschillende
doelstellingen opgenomen, waarvan de resultaten voor 1 januari 2010 moesten bijdragen
aan een professioneel georganiseerde veiligheidsregio. Het managementteam heeft deze
doelstellingen naar eigen inzicht proberen te behalen. Daarbij is tegen de vrijwilligers
gezegd dat er voor hen niets zou veranderen. Deze belofte is niet waargemaakt. Juist het
tegendeel blijkt het geval. De vrijwillige korpsen hebben onder andere te maken gekregen
met een ledenstop waardoor de korpsen kleiner werden, zijn hun autonomie kwijtgeraakt
waardoor o.a. voertuigen zonder goede onderbouwing uit de brandweerposten werden
weggehaald, werden uitrukprocedures veranderd en aan bestaande vergoedingen getornd.
Dit allemaal zonder goed overleg met de vrijwilligers in de regio.



“Geen vertrouwen in iets, wordt een gebrek aan vertrouwen in alles.”
dichter Alfred Lord Tennyson

He
rs

te
l v

an
 v

er
tr

ou
w

en
?

4

Niet betrokken bij visievorming
In een brief van 29 maart 2012 van de ondernemingsraad lezen we een oproep tot het
ontwikkelen van specifiek beleid voor vrijwilligers. Op dat moment ligt er al een voorstel tot
een visie op vrijwilligheid van de brandweer Gooi en Vechtstreek. De OR is hiervan blijkbaar
niet op de hoogte. Dat die visie er ligt, bevreemdt de vrijwilligers. Eind 2012 zou namelijk
een landelijke visie op vrijwilligheid gepresenteerd worden, maar de veiligheidsregio wil
daar niet op wachten. Waarom is de vrijwilligers nog steeds niet duidelijk.
In de visie van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek speelt het ‘psychologisch contract’
tussen de brandweer Gooi en Vechtstreek en de vrijwilliger een cruciale rol. Opmerkelijk,
want een dergelijke stellingname gaat uit van een professionele werksfeer, commitment,
vertrouwen en loyaliteit. Tijdens het opstellen van die visie is het al onrustig in de
organisatie. Diverse uitingen van ongenoegen verschijnen in de media; deze zijn
zorgwekkend en als belangrijk signaal van de onrust te kenmerken. Maar in het
visiedocument wordt niet gerept over deze situatie. De vrijwilligers zijn nauwelijks bij de
totstandkoming ervan betrokken en hebben daarom ook vrijwel geen kennis genomen van
de visie. De resultaten uit de Group Decision Room (GDR), die op 7 november 2012 werd
georganiseerd in het kader van de landelijke visieontwikkeling, bevestigen nog eens de
onrust en onwerkbare situatie in Gooi en Vechtstreek. Deelnemers aan de GDR geven aan
dat de motivatie in de regio zwaar onder druk staat.

Tegenwerking van korpsen
De meeste korpsen menen een bewuste tegenwerking te ervaren vanuit brandweer Gooi en
Vechtstreek als ze nieuwe leden willen werven. De korpsen krijgen weinig tot geen steun.
Eigen initiatieven krijgen weinig tot geen medewerking, op het verstrekken van een paar
spandoeken na.  Door het korps geworven nieuwe leden krijgen vanuit P&O bericht dat zij
toch niet welkom zijn zonder dat dit met het betreffende korps is overlegd. Daarnaast wordt
het werven van nieuwe leden belemmert door de MBO3-toelatingseis. De selectiedag die
brandweer Gooi en Vechtstreek zelf organiseert wordt, ondanks toezeggingen dat dit
meerdere keren per jaar zal gebeuren, maar één keer per jaar georganiseerd. Daaromheen
is vrijwel niets mogelijk. Herhaaldelijk is dit door de korpsen aangegeven, maar tot op heden
is hier niets meegedaan.

Motivatie en brandweerzorg onder druk
Diverse openbare documenten en publicaties van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
spreken over ‘het behoud van de vrijwilligers’. In bijna alle beleidsstukken die ons onder
ogen zijn gekomen, speelt dit een prominente rol. Het betreft hier een expliciete
randvoorwaarde, die is opgenomen in het besluit tot regionalisering van de brandweer per 1
januari 2009.
Na die datum zijn in de regio Gooi en Vechtstreek verschillende onderzoeken uitgevoerd
naar het welbevinden van de vrijwilligers. Burgemeesters, werk- , stuur- en
klankbordgroepen, P&O, beleidsmedewerkers, een extern adviesbureau en de
ondernemingsraad hebben zich hierover gebogen. Gezien de omvang van de huidige onrust
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binnen de veiligheidsregio, zijn zij er niet in geslaagd draagvlak te creëren voor beleid. Het
tegendeel is bereikt. Een meerderheid van de vrijwilligers verwijt de leiding van brandweer
Gooi en Vechtstreek geen visie te hebben op de toekomst. Hierdoor komt de motivatie van
vrijwilligers ernstig onder druk te staan, en daarmee ook de doelstelling om vrijwilligers te
behouden voor de basisbrandweerzorg en de rampenbestrijding. Er zijn gemeenten waar de
motivatie inmiddels zodanig laag is, dat voor een adequate brandweerzorg moet worden
gevreesd.

Ondernemingsraad zonder invloed
Naast het management kan ook de ondernemingsraad (OR) zich niet verheugen op grote
steun en vertrouwen. Daarbij wijzen de vrijwilligers op de samenstelling van de raad, waarin
veelal beroepsmensen zitting hebben. In de ondernemingsraad zit één vrijwilliger, naast
beroepsmensen met een vrijwillige aanstelling en beroepsmensen zonder vrijwillige
aanstelling. In het algemeen vinden de brandweervrijwilligers de OR wel benaderbaar, maar
ze nemen nauwelijks contact met de raad op. Dit wordt naast de bekritiseerde
samenstelling ook veroorzaakt door de onbekendheid met de verrichtingen van de OR. De
vrijwilligers van korpsen die geen afvaardiging hebben naar de OR geven aan slecht
geïnformeerd te zijn, terwijl de korpsen die wel een afvaardiging hebben in de raad
aangeven een betere informatiepositie te hebben. Een andere reden om geen contact met
de OR op te nemen en de raad te wantrouwen, is het beeld dat de OR toch geen invloed
heeft op het beleid van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, laat staan dat vrijwilligers
via de OR invloed kunnen uitoefenen. In de ogen van de vrijwilligers richt de
ondernemingsraad zich vooral op plannen die door het managementteam of directieteam
worden aangedragen. Daarbij staat de raad niet open voor meningen, ideeën en
oplossingen van vrijwilligers. Als voorbeeld wordt genoemd het acuut en zonder
achterbanraadpleging afwijzen van enkele conclusies uit een onderzoek onder vrijwilligers in
maart 2012. Dit alles heeft ertoe geleid dat het vertrouwen in de OR een flinke deuk heeft
opgelopen.

Management schiet tekort
De brandweervrijwilligers ervaren dat het management niet luistert, geen feedback geeft,
moeilijk om kan gaan met kritiek en vaak niet over ter zake doende antwoorden beschikt.
Het management wordt verweten geen visie te hebben op de organisatie en op het
vrijwilligersbeleid. Het structureel inhuren van externe adviesbureaus is in de ogen van de
vrijwilligers dan ook een surrogaat oplossing en toont aan dat het managementteam
tekortschiet. Een ruime meerderheid van de vrijwilligers geeft aan geen of weinig
vertrouwen te hebben in het huidige managementteam zoals dit nu functioneert. De
emoties lopen daarbij hoog op. Een aanzienlijk deel van hen geeft aan op te zullen stappen
als er geen veranderingen plaatsvinden. Als dat daadwerkelijk gebeurt, komt de
basisbrandweerzorg acuut in de knel. Het wantrouwen is zo groot, dat een kwart van de
vrijwilligers in ieder geval geen toekomst meer ziet in samenwerking met het huidige
managementteam.
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Een uitzondering hierop vormen de vrijwilligers uit Hilversum, die aangeven in gesprek te
zijn met het managementteam over hun toekomst.

Afrekencultuur
Alhoewel het verschilt per brandweerkorps, geven de vrijwilligers in het algemeen aan
tevreden te zijn over het functioneren van de postcommandanten. Wel signaleren zij dat de
postcommandanten onder druk gezet en afgerekend worden door het managementteam,
met als gevolg een plotseling gewijzigde mening of een gesloten houding.

Vriendjespolitiek
Het managementteam stelt momenteel clustercommandanten aan.
De brandweervrijwilligers geven aan bij voorbaat weinig vertrouwen te hebben in deze
functionarissen, omdat zij zich  niet echt betrokken voelen bij het aannamebeleid. Zeker
gezien het wantrouwen dat binnen de veiligheidsregio overheerst, vinden zij het een misser
dat brandweervrijwilligers niet nadrukkelijker betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure. Op
de achtergrond speelt mee dat vrijwilligers geen vertrouwen hebben in de weinig
transparante vorming van het managementteam en leden hiervan betichten van
vriendjespolitiek.

Gebrekkige communicatie
Sinds de regionalisering in 2009 markeren verschillende signalen de onrust onder
brandweervrijwilligers. Ondanks de diverse onderzoeken die daarop volgden, worden er
geen maatregelen genomen. Het bestuur en het managementteam gaan door op de
ingeslagen koers. Bezwaren die geuit worden via de medezeggenschapsorganen en bij de
korpsleiding van de veiligheidsregio, leveren geen respons op. Daardoor blijft de onrust
bestaan en breidt die zich verder uit. Individuele ‘klokkenluiders’ roepen om aandacht in de
media. Talrijke klachten en opmerkingen vinden hun weg naar de lokale politiek,
vakorganisaties en media. De brandweervrijwilligers in Gooi en Vechtstreek vragen zich af
hoe het bestuur en het managementteam de onvrede heeft kunnen laten voortduren.
Waarom zijn alle alarmsignalen genegeerd? Dit bevestigt in hun ogen de top-down
benadering, eenrichtingsverkeer en de slechte luisterhouding van het management. De
communicatie die er is richting vrijwilligers, wordt als zeer stroef ervaren. Als oorzaken
worden de vele wisselingen van postcommandanten genoemd, en de slechts zeer
sporadische bezoeken van het managementteam aan de kazernes naast de starre houding
van de afdeling P&O. Een andere belangrijke oorzaak is dat informatie over heel veel interne
schijven naar de vrijwilligers toekomt. Daardoor bestaat de kans dat deze niet meer volledig
is, of zelfs de vrijwilliger in het geheel niet bereikt. Berichtgeving van brandweer Gooi en
Vechtstreek bereikt de meerderheid van de vrijwilligers niet. Dit is meerdere keren
aangeven, maar hierop is geen actie ondernomen.
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Toename overheadfuncties
De vrijwilligers beseffen dat er bezuinigd moet worden. Zij lopen niet te hoop tegen
bezuinigingen, maar wel tegen de keuzes die het managementteam maakt. Een
meerderheid van de brandweervrijwilligers geeft aan dat het brandweermanagement
andere keuzes had moeten maken bij het realiseren van zijn financiële taakstelling.
De bezuinigingen op repressie vallen slecht, omdat vrijwilligers een toename zien in het
aantal overheadfuncties en managementlagen bij de organisatie van de veiligheidsregio
Gooi en Vechtstreek. Boven de gemiddelde vrijwilliger bevinden zich inmiddels vier
managementlagen. De vergelijking met een flink ‘waterhoofd’ wordt diverse keren gemaakt.

Oplossingsrichting
In meerderheid geven de vrijwilligers aan dat er een specifieke overlegstructuur moet
komen met en tussen vrijwilligers. Ook geven zij aan betrokken te willen worden bij het
uitnemen van voertuigen en het veranderen van materiaal.

Eigenlijk geven zij aan serieus genomen te willen worden, zowel beleidsmatig als
vakinhoudelijk. Een lichtpuntje is het  overleg middenkader. Zonder dat men al conclusies
willen trekken – “eerst maar eens zien” – zijn de vrijwilligers allemaal voorzichtig positief
over dit overleg. Afhankelijk van welke positie het middenkader krijgt in de organisatie van
de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, zien vrijwilligers de mogelijkheid om via hen
betrokken te worden bij beleid. Gezien het huidige wantrouwen richting management
nemen ze hierin een afwachtende houding aan. Wel geven ze in grote meerderheid aan het
middenkader, dat bestaat uit bevelvoerders van de korpsen, te vertrouwen. De inzet van het
middenkader zou volgens de vrijwilligers een eerste kleine stap kunnen zijn in herstel van
vertrouwen. Maar zij geven aan dat dit niet het enige kan zijn. De werkgroep vrijwilligers
wordt in dit kader ook sporadisch genoemd. Deze werkgroep bestaande uit
managementleden en enkele vrijwilligers die op persoonlijke titel deelnemen, is bij de
meeste vrijwilligers onbekend.

‘Vertrouwen komt te voet en gaat te paard’, zo luidt een  spreekwoord. Er is inmiddels
zoveel gebeurd, dat vertrouwen niet een, twee, drie teruggewonnen kan worden. Hiervoor
zijn meer en vergaande maatregelen noodzakelijk. Zo komen ook het herstellen van de
(gedeeltelijke) autonomie van de brandweerpost, samen met een lokale
vertegenwoordiging vanuit de post in het managementteam en goede communicatielijnen
in de gesprekken met de vrijwilligers vrijwel zonder uitzondering steeds naar voren. De
vrijwilligers geven tevens aan het belangrijk te vinden dat eventuele veranderingen ter
verbetering van de situatie gemonitord worden. Wel dient deze monitoring dan te worden
gedaan door een partij of persoon die men vertrouwd.
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Over het onderzoek
Als gevolg van de onrust, het jarenlang sluimerende gevoel niet serieus genomen te worden,
het in de wind slaan van adviezen, het tegenwerken van eigen initiatieven, het wantrouwen
richting managementteam, de lage motivatie en de brandweerzorg die door dit alles onder
druk staat, hebben de brandweervrijwilligers in de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek in
grote getale via een petitie hun ongenoegen geuit bij het Algemeen Bestuur. De
constateringen van de vrijwilligers zijn reden tot zorg. Een zorg die gedeeld wordt door
meerdere burgemeesters, zoals blijkt uit de gesprekken die zij vooruitlopend op dit
onderzoek hebben gevoerd met brandweerkorpsen uit hun gemeente. Als reactie op de
petitie, de media-aandacht en de brieven die de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers
(VBV) rondom deze situatie heeft gestuurd, vraagt het Algemeen Bestuur van de
veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek de VBV onderzoek te doen naar de oorzaken van het
wantrouwen en de vraag te beantwoorden of het vertrouwen hersteld kan worden. De
resultaten van dit onderzoek worden meegenomen voor besluitvorming tijdens de
bestuurlijke tweedaagse op 8 en 9 mei 2014.

Onderzoeksmethode
De VBV heeft de verschillende korpsen van de brandweer Gooi en Vechtstreek bezocht. Op
basis daarvan is de schets van de huidige situatie tot stand gekomen. De korpsen hebben
hiervoor ruimte gemaakt in hun oefenprogramma. De bijeenkomsten met de VBV zijn goed
bezocht: in de meeste gevallen is meer dan 80 procent van de leden aanwezig. In Bussum,
Naarden en Loosdrecht ligt de belangstelling voor dit onderzoek lager.

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van groepsgesprekken, waarin vrijwilligers hun
mening en oplossing geven. De bevindingen uit de gesprekken zijn opgeschreven en in dit
rapport verwerkt. Om te voorkomen dat individuele meningen doorslaggevend zijn, is
regelmatig naar de mening van alle aanwezigen gevraagd. Aanvullend daarop hebben de
vrijwilligers na afloop van het gesprek een vragenlijst ingevuld. Deze vragenlijst is door
vrijwel alle aanwezigen ingevuld. Ondanks het korte tijdsbestek waarin het onderzoek
moest plaatsvinden, hebben de volgende vrijwillige korpsen hun medewerking verleend:
Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Huizen Bovenmaat, Laren, Loosdrecht, Muiden,
Muiderberg, Naarden , Weesp, ‘s-Graveland en Nederhorst den Berg.
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Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers
De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) fungeert op landelijk niveau als
belangenbehartiger en één van de overlegpartners bij beleidsontwikkelingen die relevant
zijn voor de positie van de brandweervrijwilliger. De VBV is daarvoor erkend door de
Minister en de leden van de Tweede Kamer. In haar rol als belangenvertegenwoordiger en
op verzoek van haar leden, is de VBV al geruime tijd betrokken bij de perikelen in de
veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.



“Geen vertrouwen in iets, wordt een gebrek aan vertrouwen in alles.”
dichter Alfred Lord Tennyson
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BIJLAGE
Vragenlijst en percentages

1.  Aantal ingevulde vragenlijsten: 216

2. Hoe gemakkelijk is het management (DT) van de Brandweer Gooi en Vechtstreek (BGV) te
benaderen?
o Uitermate gemakkelijk 3%
o Zeer gemakkelijk 2%
o Redelijk gemakkelijk 16%
o Niet erg gemakkelijk 36%
o Helemaal niet gemakkelijk 40%

niet ingevuld 3%

3. Heeft het management (DT) van de BGV een eerlijke en open houding richting de
vrijwilligers?
o Uitermate open -%
o Zeer open 3%
o Redelijk open 7%
o Niet erg open 34%
o Helemaal niet open 54%

Niet ingevuld 2%

4. Zijn de postcommandanten van de BGV op dit moment gemakkelijk te benaderen?
o Uitermate gemakkelijk 18%
o Zeer gemakkelijk 29%
o Redelijk gemakkelijk 23%
o Niet erg gemakkelijk 21%
o Helemaal niet gemakkelijk 9%

5. Hebben de postcommandanten van de BGV een eerlijke en open houding richting de
vrijwilligers?
o Uitermate open 16%
o Zeer open 26%
o Redelijk open 23%
o Niet erg open 25%
o Helemaal niet open 9%

Niet ingevuld 1%

6. Is het middenkader (bevelvoerders) van de BGV gemakkelijk te benaderen?
o Uitermate gemakkelijk 38%
o Zeer gemakkelijk 48%
o Redelijk gemakkelijk 13%
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o Niet erg gemakkelijk 1%
o Helemaal niet gemakkelijk -

7. Heeft het middenkader (bevelvoerders) een eerlijke en open houding richting de
vrijwilligers?
o Uitermate open 30%
o Zeer open 49%
o Redelijk open 17%
o Niet erg open 2%
o Helemaal niet open -

Niet ingevuld 2%

8. Hoe behartigt (volgens jou) de ondernemingsraad (OR) de belangen van de vrijwilligers?
o Slecht 27%
o Onvoldoende 39%
o Voldoende 22%
o Goed 8%
o zeer goed 1%

niet ingevuld 3%

9. Er moet een apart overlegorgaan komen voor de vrijwilligers?
o Ja 84%
o Nee 16%

10. Hoeveel ruimte krijgen vrijwilligers om dingen lokaal te regelen?
o Geen ruimte 35%
o Onvoldoende ruimte 37%
o Voldoende ruimte 21%
o Veel ruimte 3%

Niet ingevuld 4%

11. Is de inspraak van vrijwilligers noodzakelijk bij het uitnemen of veranderen van
voertuigen en materiaal uit de brandweerposten?
o Ja 83%
o Nee 12%
o Geen mening 5%

12. Is volgens jou een vooraf bepaald opleidingsniveau noodzakelijk bij het aannemen
van nieuwe vrijwilligers?
o Ja 32%
o Nee 58%
o Geen mening 10%



“Geen vertrouwen in iets, wordt een gebrek aan vertrouwen in alles.”
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13. Welke vooropleiding zou volgens u van toepassing moeten zijn?
o VMBO 70%
o MBO 16%

Niet ingevuld 14%

14. Wat is volgens jou de oplossing om de verhoudingen tussen management en
vrijwilligers te verbeteren?

15. Welke vormen van (variabele) voertuigbezetting genieten uw voorkeur.
(bij deze vraag a.u.b. maximaal 2 opties aankruisen)

o TS2 -
o TS2 + TS4 18%
o TS2 + TS6 17%
o TS4 + TS4 17%
o TS4 + TS6 10%
o TS6 35%
o Anders, nl.: 3%

16.  De inbreng van de vrijwilliger in het project Vartas is

o Uitstekend 1%
o Goed 16%
o Matig 24%
o Slecht 53%

Niet ingevuld 6%

Antwoorden verwerkt in de tekst


