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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding en context  

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) heeft in het afgelopen jaar een aanzienlijk financieel 

tekort gehad. Daardoor was een extra financiële ondersteuning nodig. Over de verhoging van de gemeentelijke 

bijdrage aan de VNOG heeft besluitvorming plaatsgevonden. Los van deze bestuurlijke besluitvorming en 

ongeacht de uitkomst ervan was het financieel tekort aanleiding voor de VNOG om onderzoek te doen naar de 

kosten van de veiligheidsregio. Dit heeft geleid tot het benchmarkonderzoek waarvan dit rapport de resultaten 

weergeeft.  

De VNOG had behoefte aan een vergelijking van de kosten met andere veiligheidsregio’s. Daarnaast wilde de 

VNOG zichzelf vergelijken met andere overheidsorganisaties (zoals Waterschappen en Omgevingsdiensten) wat 

betreft de overhead. Tegen deze achtergrond heeft de VNOG zich aangesloten bij de benchmark 

veiligheidsregio’s.  

1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt een samenvatting gegeven van de uitkomsten op hoofdlijnen. Vervolgens geeft hoofdstuk 3 

weer op welke manier de benchmark is opgezet. Hoofdstuk 4 geeft in meer detail de uitkomsten in het primair 

proces. Hoofdstuk 5 geeft in meer detail de uitkomsten van de overhead, en een vergelijking van de overhead met 

andere overheidsorganisaties.  
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2. Samenvatting van uitkomsten 

2.1 Algemeen 

De VNOG is in deze benchmark vergeleken met zeven andere veiligheidsregio’s. Deze regio’s hebben gemiddeld 

genomen een aanzienlijk kleiner inwoneraantal. De VNOG heeft in de primaire processen die per 10.000 inwoners 

gepresenteerd worden een schaalvoordeel ten opzichte van de kleinere veiligheidsregio’s. De uitkomsten van de 

benchmark worden zo feitelijk mogelijk gepresenteerd.  

Uit de vergelijking komt het beeld naar voren dat de VNOG in het algemeen in verhouding een vrij laag 

kostenniveau heeft. De personele kosten zijn opvallend laag voor de brandweerprocessen. In de overhead zijn de 

kosten voor informatisering en automatisering een opvallende categorie met hogere kosten dan gemiddeld.  

De totale toegedeelde kosten van uw organisatie (primair proces en overhead) bedragen ongeveer € 51 miljoen, 

waarbij een aantal incidentele uitgaven buiten beschouwing zijn gelaten. De verhouding tussen kosten voor het 

primair proces en de overheadprocessen is hieronder weergegeven. Deze verhouding is vrijwel gelijk aan het 

gemiddelde.  

1. Totale kosten primair proces en overhead 

 

2.2 Primair proces 

De totale kosten die toegedeeld zijn aan het primair proces bedragen € 41,2 miljoen. Deze kosten zijn opgedeeld 

in personele en algemene kosten zoals weergegeven in onderstaande grafiek. Ten opzichte van het gemiddelde 

zijn de kosten van het primair proces voor de VNOG in absolute zin hoger. De verhouding tussen personele en 

algemene kosten is vrijwel gelijk aan het gemiddelde in de referentiegroep.  
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2. Personele en algemene kosten primair proces 

 

Omdat bij veel primaire processen de schaalgrootte van een regio een sterke invloed heeft op de kosten, zijn de 

kosten voor het primair proces hieronder gepresenteerd per 10.000 inwoners. De huisvestingskosten van het 

primair proces zijn apart weergegeven, en zijn onderdeel van de overige kosten primair proces. In de 

onderstaande grafiek is te zien dat de VNOG relatief lage kosten voor het primair proces per 10.000 inwoners 

heeft. Het grote aantal inwoners van de VNOG zorgt ervoor dat er schaalvoordelen zijn voor kosten die elke 

veiligheidsregio moet maken.  

3. Personele en algemene kosten primair proces per 10.000 inwoners 
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De kosten in het primair proces kunnen verdeeld worden over zes hoofdprocessen.1 Dan ontstaat het 

onderstaande beeld. De kosten voor vrijwel alle processen per 10.000 inwoners liggen in de buurt van het 

gemiddelde. De uitzondering hierop zijn de brandweerprocessen, die ongeveer 50% lager zijn dan gemiddeld.  

4. Primair proces – personele kosten (per 10.000 inwoners)  

 

De algemene kosten in het primair proces zijn weergegeven in onderstaande grafiek. Deze kosten liggen in de 

buurt van het gemiddelde. De overige materiële kosten zijn wat lager dan gemiddeld. De huisvestingskosten zijn 

lager dan gemiddeld en worden nader toegelicht in paragraaf 4.10.  

5. Primair proces – algemene kosten (per 10.000 inwoners) 

  

                                                           

1 Het proces bevolkingszorg is hier buiten gelaten, omdat het gemiddelde daarvan op basis van te weinig gegevens tot stand 

komt in de huidige database.  
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2.3 Overhead 

De kosten voor de overhead van een organisatie zijn in het algemeen sterk afhankelijk van het aantal 

medewerkers (in fte) dat in dienst is van de organisatie. Om die reden worden de uitkomsten voor het onderdeel 

overhead gepresenteerd in kosten per fte van de totale organisatie.  

In onderstaande grafiek zijn de personele kosten van de overhead per fte van de organisatie weergegeven. In de 

meeste categorieën liggen de kosten voor uw organisatie rond of iets lager dan het gemiddelde. De kosten voor 

secretariaten, informatisering en automatisering en inkoop zijn hoger dan gemiddeld.  

6. Overhead – personele kosten (per fte) 

 

De algemene kosten van de overhead zijn weergegeven in onderstaande grafiek en liggen onder het gemiddelde 

van de referentiegroep. Met name de ICT-kosten zijn lager dan gemiddeld. Daartegenover staat dat de personele 

kosten voor de afdeling informatisering en automatisering wat hoger zijn dan gemiddeld, zoals aangegeven bij de 

bovenstaande grafiek. In totaal is de VNOG voor informatisering en automatisering (personele en overige kosten) 

goedkoper uit dan de referentiegroep.  

7. Overhead – algemene kosten (per fte) 
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3. Opzet van de benchmark 

3.1 Inleiding 

In de benchmark veiligheidsregio’s worden verschillende veiligheidsregio’s met elkaar vergeleken op basis van de 

begroting. Om de veiligheidsregio’s onderling te kunnen vergelijken, zijn de volgende gegevens uitgevraagd: 

• Kosten voor primaire processen 

• Kosten voor overheadprocessen 

• Volume- en kwaliteitsindicatoren.  

We beschrijven in dit hoofdstuk de vergelijking tussen de veiligheidsregio’s en de methodes die gebruikt worden 

voor het verzamelen en ordenen van de gegevens voor het primair proces en de overhead en voor de volume- en 

kwaliteitsindicatoren.  

3.2 Vergelijking met andere veiligheidsregio’s  

In 2018 is Berenschot begonnen met het opbouwen van de database voor de benchmark veiligheidsregio’s, 

destijds voor vijf veiligheidsregio’s. In de database van de benchmark zijn tot op heden de gegevens van de 

volgende veiligheidsregio’s opgenomen: 

• Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid 

• Veiligheidsregio Drenthe 

• Veiligheidsregio Gelderland Zuid 

• Veiligheidsregio IJsselland 

• Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 

• Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 

• Veiligheidsregio Flevoland 

• Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. 

Het aantal is nog niet groot genoeg om een aantal referentieregio’s te selecteren die zo goed mogelijk 

vergelijkbaar zijn met de VNOG. Daarom is gewerkt met het gemiddelde van alle regio’s. Op basis de per primair 

proces opgenomen volume-indicatoren kan een globaal beeld gekregen worden in hoeverre “de gemiddelde 

regio” vergelijkbaar is met de VNOG. 
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In onderstaande grafieken geven we het aantal inwoners en het oppervlakte in km2 per veiligheidsregio in de 

benchmark weer. Hieruit blijkt dat de VNOG de grootste veiligheidsregio is wat betreft inwoneraantal in de 

database. Het gemiddelde inwoneraantal ligt op 483.294 inwoners. De VNOG is qua oppervlakte ook een van de 

grootste veiligheidsregio’s in de database, en vrijwel even groot als Veiligheidsregio Drenthe.  

8. Aantal inwoners per veiligheidsregio  

 

9. Oppervlakte in km2 per veiligheidsregio 
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In onderstaande grafieken geven we de totale formatie (van primair proces en overhead), het aantal vrijwilligers 

en het aantal medewerkers in 24-uursdienst weer. De totale formatie van de VNOG is in vergelijking met de 

andere veiligheidsregio’s groot. In verhouding met de schaalverschillen wat betreft inwoneraantal en oppervlakte, 

lijkt de totale formatie van de VNOG wat minder groot dan te verwachten was.  

Het aantal vrijwilligers in de VNOG ligt hoger dan het gemiddelde (1.400 vrijwilligers in de VNOG, gemiddeld 706 

vrijwilligers). Het aantal medewerkers in 24-uursdienst is gemiddeld ongeveer 53 medewerkers. In de VNOG ligt 

dit aantal zo’n 50% lager, op 26 24-uursmedewerkers. Het beeld dat hieruit ontstaat is dat de VNOG relatief veel 

vrijwilligers inzet in het primair proces en minder (dure) 24-uursmedewerkers heeft.  

10. Totale formatie en aantal vrijwilligers per veiligheidsregio 

 

11. Aantal medewerkers in 24-uursdienst per veiligheidsregio2 

 

                                                           

2 De aantallen medewerkers in 24-uursdienst in Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek missen in dit 

overzicht.  
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Risicoprofiel 

Wat betreft het risicoprofiel zijn er verschillen tussen de deelnemende veiligheidsregio’s. In elke veiligheidsregio 

spelen specifieke omstandigheden een rol, waardoor de belangrijkste risico’s uiteenlopen.  

In veel veiligheidsregio’s wordt het risico van een ziektegolf als waarschijnlijk en ernstig gezien. Verschillende 

veiligheidsregio’s in de benchmark hebben te maken met risico’s die verband houden met water, overstromingen 

en waterwegen. Een aantal veiligheidsregio’s heeft specifieke risico’s als het gaat om vervoer van gevaarlijke 

stoffen over de weg of via het spoor. In het algemeen representeren de veiligheidsregio’s in de huidige 

benchmark met name de gebieden buiten de grote steden.  

De VNOG heeft in het regionaal risicoprofiel dat opgesteld is in 2016 verschillende risico’s met grote impact en 

waarschijnlijkheid aangeduid. Hierin is door experts en de directie van de VNOG prioriteit gelegd bij de volgende 

risico’s:  

• Overstromingen (Rivieren en Regionale Wateren) 

• Uitval Energievoorzieningen 

• Uitval ICT 

• Thuiswonende Verminderd Zelfredzamen.  

Daarnaast worden ook de risico’s op een pandemie, een natuurbrand en een incident bij grootschalige 

evenementen als ernstig en waarschijnlijk weergegeven.  

Begroting 

Voor de financiële gegevens die we uitvragen, gebruiken we de begroting als uitgangspunt en niet de 

jaarrekening, omdat de begroting de meest actuele ontwikkelingen en plannen bevat. Daarnaast is een begroting 

vaak beter door managers toe te delen aan verschillende benchmarkcategorieën. De vergelijkbaarheid met 

begroting van andere jaren borgen we door de oudere cijfers in de database te indexeren met de loon- en 

prijsontwikkeling.  

Dit uitgangspunt betekent ook dat er uitgegaan wordt van de formatie zoals die is vastgesteld, en dat de 

benchmark niet inzichtelijk maakt welke vacatures of boven-formatieve medewerkers er zijn binnen de 

organisatie, en welke bezetting er in de praktijk is. Eventuele begrote kosten voor overgangsregelingen en 

formatiefrictie zijn wel opgenomen in de benchmarkgegevens.  

3.3 Methode voor primair proces 

De veiligheidsregio’s worden vergeleken op basis van een hoofdindeling die afgeleid is van de Veiligheidsregio 

Referentie Architectuur (VeRA). VeRA is door de veiligheidsregio’s zelf ontwikkeld en heeft een procesarchitectuur 

die voor alle veiligheidsregio’s herkenbaar is. VeRA beslaat ook niet-brandweerprocessen die binnen de 

veiligheidsregio vallen. In aanvulling op VeRA is ook het proces bevolkingszorg opgenomen.  

Aan ieder proces wordt in de benchmark de formatie toegekend. Het functiebouwwerk van de veiligheidsregio’s 

geeft hierbij houvast. Daarnaast worden ook alle kosten van inhuur van personeel en alle materiële kosten 

toegewezen aan deze processen. 

We onderscheiden in het primair proces de volgende processen: 

• Besturende processen 

• Beheersen van risico’s 

• Voorbereiden op verlenen van hulp en zorg 

• Brandweerprocessen 

• GHOR 
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• Normaliseren van de situatie 

• Bevolkingszorg 

Binnen deze primaire processen maken we in de vragenlijst onderscheid in sub-processen, zoals ook in VeRA 

wordt gedaan. In deze rapportage zijn alleen de uitkomsten op hoofdlijnen opgenomen.  

Als aanvulling op VeRA wordt ook het toetskader gebruikt voor het onderzoek naar de Kwaliteit van de 

Brandweerzorg van de Inspectie Veiligheid en Justitie (versie van 25 juni 2015). Hiervoor is goedkeuring gevraagd 

en ontvangen van de Inspectie. In het toetskader worden de taken uit de Wet Veiligheidsregio’s en een eigen 

indeling van de brandweerprocessen van de inspectie, gekoppeld aan de bedrijfsprocessen uit VeRA. Het 

toetskader van de inspectie wordt daarom gebruikt bij het nauwkeurig omschrijven van de processen in de 

handleiding voor het toewijzen van formatie en kosten aan VeRA-bedrijfsprocessen. Op basis van een eerste 

globale vergelijking van de begrotingen van de deelnemende veiligheidsregio’s is de mate van verfijning binnen 

de bovengenoemde categorieën bepaald. 

 

 

Veiligheidsregio Referentiearchitectuur 2.0 

Het hierboven opgenomen hoofdproces “Verlenen van hulp en zorg” is, gegeven de grote omvang van de 

gerelateerde kosten, door ons in deze benchmark opgesplitst in 3 hoofdprocessen: 

• Voorbereiden op verlenen van hulp en zorg (met 6 sub-processen) 

• Brandweerprocessen (met 2 sub-processen) en 

• GHOR processen (met 2 sub-processen). 

Kosten per 10.000 inwoners 

In de primaire processen worden de kosten vergeleken per 10.000 inwoners. Ook enkele volume- en prestatie-

indicatoren worden per 10.000 inwoners weergegeven. Hiermee verkleinen we de verschillen die ontstaan door de 

verschillen in schaal tussen de veiligheidsregio’s. Een veiligheidsregio met meer inwoners zal immers meer kosten 

hebben om de veiligheid voor de inwoners te kunnen waarborgen dan een veiligheidsregio met minder inwoners.  
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Aan de andere kant zijn er ook kosten die voor alle veiligheidsregio’s (vrijwel) gelijk zijn, omdat ze niet afhankelijk 

zijn van het aantal inwoners. Een voorbeeld is de meldkamer, die elke veiligheidsregio moet hebben, ongeacht 

inwoneraantal. Een ander voorbeeld is de bijdrage voor het IFV, die voor iedere veiligheidsregio gelijk is, ongeacht 

inwoneraantal. Dit type kosten zorgt ervoor dat een veiligheidsregio met een relatief groot inwoneraantal, zoals 

de VNOG, een zeker schaalvoordeel heeft ten opzichte van kleinere veiligheidsregio’s in de kosten die per 10.000 

inwoners gepresenteerd worden.  

3.4 Methode voor overhead 

Voor de ondersteunende processen wordt gebruik gemaakt van de indeling uit de overheadbenchmark van 

Berenschot. Dit is een verfijnde indeling die al vele jaren wordt gebruikt bij het vergelijken van de staf & 

ondersteuning van overheidsorganisaties, waaronder uitvoeringsorganisaties met verlengd lokaal bestuur zoals de 

veiligheidsregio’s. De indeling kent de volgende categorisering: 

• Directie en management primair proces  

• Secretariaten primair proces 

• Bestuurszaken en bestuursondersteuning 

• Personeel en Organisatie 

• Financiën en Control 

• Informatisering en Automatisering 

• Juridische zaken 

• Communicatie 

• Kwaliteitszorg 

• Facilitaire dienst 

• Inkoop 

Kosten per fte van de organisatie 

In tegenstelling tot het primair proces wordt bij de overhead in het rapport afgezet tegen het totaal aantal fte van 

de organisatie, en niet tegen het aantal inwoners van de veiligheidsregio. Vrijwilligers worden door middel van 

een bepaalde wegingsfactor meegeteld in de totale formatie van de veiligheidsregio, omdat zij ook, maar in 

mindere mate voor werklast voor de overhead zorgen. De redenatie hierachter is dat de overhead ondersteunend 

is aan het primair proces. Bovendien, wanneer het primair proces toeneemt, is de veronderstelling dat de werklast 

voor een groot deel van de overhead ook toeneemt. Hierbij is de belangrijke vraag voor een organisatie: is de 

overhead passend voor de grootte van de organisatie? Door de verschillende overhead categorieën in de 

benchmark af te zetten tegen het aantal fte in de organisatie kan deze vraag beantwoord worden. 

Benchmark overhead publieke organisaties 

Op verzoek van de veiligheidsregio zijn de overheadtaken niet alleen vergeleken met de andere veiligheidsregio’s 

in de database, maar ook met de overhead van andere publieke organisaties. In de benchmark overhead publieke 

organisaties is de veiligheidsregio vergeleken met 23 publieke organisaties met een overwegend uitvoerend 

karakter (bijvoorbeeld waterschappen, GGD’en, en Agentschappen). Ook voor deze organisaties geldt: is de 

omvang van de overhead passend voor de ondersteuning van het primair proces? De overhead voor deze 

organisaties is op dezelfde manier in beeld gebracht als beschreven als hierboven, conform de geüniformeerde 

overheadindeling die Berenschot hanteert. Hierdoor is het goed mogelijk om de omvang van de overhead van de 

VNOG af te zetten tegen het gemiddelde van deze groep van organisaties.  
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3.5 Volume- en prestatie-indicatoren 

Naast de gegevens over primair proces en overhead worden verschillende indicatoren uitgevraagd die een beeld 

geven van de uitvoering van de primaire processen. De benchmarkgegevens worden onderling vergelijkbaar 

gemaakt door middel van volume-indicatoren. Het doel hiervan is het wegnemen van verschillen die voortkomen 

uit schaalverschillen tussen de veiligheidsregio’s. De kosten kunnen op deze manier genormeerd en eerlijk 

vergeleken worden. De volume-indicatoren zijn opgesteld op basis van de input, throughput en output van de 

veiligheidsregio’s. Deze gegevens zijn van belang voor de duiding van de benchmark-uitkomsten.  

Voorbeelden van volume- en prestatie-indicatoren zijn: 

• Aantal kazernes in de VR. 

• Gemiddelde opkomsttijd voor prio-1 incidenten 

3.6 Werkwijze 

Aan de VNOG is een benchmarkvragenlijst toegestuurd, met daarbij een invulhulp waarmee de formatie kon 

worden toegedeeld. De vragenlijst is ingevuld op basis van gegevens uit de begroting 2019 en overige eigen 

gegevens. Tijdens het proces is er vanuit Berenschot een toelichting gegeven op het invullen van deze vragenlijst, 

en is helpdesk-ondersteuning geboden in het geval van vragen. Vervolgens is er gecontroleerd of de gegevens op 

de juiste manier zijn ingevuld en heeft er grondige validatie plaatsgevonden tijdens een validatiesessie. De 

gegevens zijn daarna naast de gegevens van de andere veiligheidsregio’s gelegd. Na deze stap konden de 

definitieve cijferbijlage en het rapport worden opgesteld.  

Om de betrouwbaarheid van de benchmark zo groot mogelijk te maken, is er vanuit het projectteam van 

Berenschot nauwe betrokkenheid bij het team van de VNOG bij het invullen van de vragenlijst. 

De in totaal acht veiligheidsregio’s die deelnemen aan de benchmark zorgen voor een valide gemiddeld beeld dat 

goed vergeleken kan worden. Ondanks de vergelijkbaarheid van de veiligheidsregio’s, blijven er altijd aanzienlijke 

verschillen. Het is daarom van belang dat de benchmark zorgvuldig wordt geduid. De vergelijkbaarheid van de 

veiligheidsregio’s wordt zo groot mogelijk gemaakt door de waarden die uit de benchmark naar voren komen, in 

perspectief te plaatsen door middel van kengetallen en kwalitatieve duiding. 
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4. Uitkomsten primair proces 

4.1 Inleiding 

De personele kosten van de primaire processen zijn onderverdeeld in zeven processen, namelijk besturende 

processen, beheersen van risico’s, voorbereiden op verlenen van hulp en zorg, brandweerprocessen, GHOR-

processen, normaliseren van de situatie en bevolkingszorg. Daarnaast heeft het primaire proces overige kosten. In 

dit hoofdstuk wordt per proces een overzicht gegeven van de personele kosten, met daarbij de relevante 

maatstaven en prestatie-indicatoren.  

4.2 Besturende processen 

Onder besturende processen valt het opstellen van beleid voor de organisatie en haar activiteiten. Er zijn 3 

verplichte planfiguren (regionaal risicoprofiel, regionaal crisis beleidsplan, regionaal crisisplan) waarvan het 

beleidsplan en het crisisplan uit dit bedrijfsproces komen. Ook het dekkingsplan komt voort uit dit proces. 

De kosten voor besturende processen in de VNOG zijn € 16.459 per 10.000 inwoners. Dit is 15% lager dan het 

gemiddelde. De kosten voor besturende processen worden in elke veiligheidsregio gemaakt en zijn wat minder 

afhankelijk van de omvang van de veiligheidsregio. Het is dan ook aannemelijk dat de VNOG hier enig 

schaalvoordeel heeft ten opzichte van veiligheidsregio’s met een veel kleiner aantal inwoners.  

12. Besturende processen: personele kosten per 10.000 inwoners 

 

Maatstaven en prestatie-indicatoren Uw organisatie Gemiddelde 
referentiegroep 

% verschil 

Aantal inwoners            821.165              483.294  69,9% 

Aantal gemeenten in veiligheidsregio 22 12 77,8% 

Aantal geplande bestuursvergaderingen (AB) in 2019 6 5,6 7,7% 
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4.3 Beheersen van risico’s 

Binnen het proces beheersen van risico’s horen de volgende vier sub-processen:  

• Analyseren van risico’s 

• Verlenen van adviezen 

• Toezicht houden 

• Communiceren over risico’s.  

De kosten van de VNOG voor beheersen van risico’s zijn € 46.949. Dit is zo goed als gelijk aan het gemiddelde.  

13. Beheersen van risico’s: personele kosten per 10.000 inwoners 

 

Wanneer we kijken naar de uitsplitsing van de hierboven genoemde sub-processen, zien we dat de kosten per 

10.000 inwoners voor communiceren over risico’s (€ 4.986 voor VNOG, € 7.643 gemiddeld) lager liggen dan 

gemiddeld. De kosten voor verlenen van adviezen en toezicht houden zijn wat hoger dan gemiddeld. In 

onderstaande grafiek zijn de kosten voor het proces beheersen van risico’s procentueel uitgesplitst in de sub-

processen en komt dit beeld ook naar voren.  
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14. Beheersen van risico’s: personele kosten per 10.000 inwoners procentueel per sub-proces

 

De onderstaande maatstaven en prestatie-indicatoren laten zien dat het aantal adviezen voor bouwvergunningen 

vrijwel gelijk is aan het gemiddelde. Het aantal gegeven adviezen voor evenementen is hoger dan gemiddeld, ook 

wanneer we dit per 10.000 inwoners bekijken. Het aantal controles op evenementen is ook hoger dan gemiddeld. 

Het aantal controles op bouwvergunningen is lager dan gemiddeld.  

De indicatoren met betrekking tot communiceren over risico’s zijn lager dan gemiddeld. Dit is in lijn met de lagere 

kosten voor dit sub-proces.  

Maatstaven en prestatie-indicatoren Uw organisatie Gemiddelde 
referentiegroep 

% verschil 

Aantal relevante incidenttypen uit de handreiking 

regionaal risicoprofiel 
33 26 27% 

Aantal gegeven adviezen op aangevraagde 

bouwvergunningen in 2018 
797 799 0% 

Aantal gegeven adviezen op aangevraagde 

bouwvergunningen in 2018 per 10.000 inwoners 
10 17 -41% 

Aantal afgegeven gebruiksvergunningen voor 

bouwwerken in 2018 
191 78,2 144% 

Aantal gegeven adviezen voor evenementen in 

2018 
663 316 110% 

Aantal gegeven adviezen voor evenementen in 

2018 per 10.000 inwoners 
8 7 23% 

Aantal controles op bouwvergunningen (door 

brandweer)in afgelopen jaar 
87 320 -73% 

Aantal controles op de gebruiksvergunningen (door 

brandweer) in 2018 
613 539 14% 

Aantal controles op evenementen (door brandweer) 

in 2018 
88 55 61% 

Totaal aantal controles (optelling) 788 793 -1% 
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Maatstaven en prestatie-indicatoren Uw organisatie Gemiddelde 
referentiegroep 

% verschil 

Totaal aantal controles (optelling) per 10.000 

inwoners 
10 16 -42% 

Aantal markante objecten waar toezicht is 

gehouden in 2018 
0 465 -100% 

Aantal georganiseerde voorlichtingsbijeenkomsten 

in het kader van 'Brandveilig leven' in 2018 
36 234 -85% 

Aantal bezochte objecten in het kader van 

'Brandveilig leven' in 2018 
18 108 -83% 

 

4.4 Voorbereiden op verlenen van hulp en zorg 

Onder het voorbereiden op verlenen van hulp en zorg vallen in algemene zin de voorbereiding van de brandweer 

en de multi-kolom op inzet bij incidenten. Binnen dit proces horen de volgende sub-processen:  

• Organiseren van operationele beschikbaarheid 

• Beheer en onderhoud brandweer en geneeskundig specifieke hulpmiddelen 

• Vakbekwaam worden en blijven 

• Voorbereiden op opgeschaalde situaties 

• Opstellen operationele plannen en procedures 

• Besluitvorming t.b.v. multidisciplinaire crisisbeheersing/rampenbestrijding 

De inzet voor operationele multidisciplinaire functies is moeilijk feitelijk te achterhalen, omdat hiervoor geen tijd 

geschreven wordt. Er is daarom een inschatting gemaakt van de tijdsbesteding van medewerkers aan de 

operationele functies, op basis van de uren die gerekend worden voor vakbekwaam blijven en de gemiddelde 

inzet bij incidenten.  

Uw organisatie heeft relatief veel vrijwilligers ten opzichte van de andere veiligheidsregio’s. De vrijwilligers worden 

deels toegeschreven aan het proces voorbereiden op verlenen van hulp en zorg, voor het gedeelte waarin zij zich 

bezighouden met vakbekwaam worden en blijven en beheer en onderhoud van specifieke hulpmiddelen.  

De kosten voor voorbereiden op verlenen van hulp en zorg zijn voor de VNOG € 124.102, dit is vrijwel gelijk aan 

het gemiddelde (+5%).  

15. Voorbereiden op verlenen van hulp en zorg: personele kosten per 10.000 inwoners 
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Onderstaande maatstaven en prestatie-indicatoren laten zien dat de VNOG veel kazernes, repressieve en 

specialistische voertuigen heeft. In verhouding met het aantal inwoners komen deze aantallen echter dicht in de 

buurt van het gemiddelde. Het aantal kazernes in de VNOG per 100 km2 is zelfs laag vergeleken met het 

gemiddelde. Andere veiligheidsregio’s hebben dus gemiddeld meer kazernes per km2. Het aantal objecten met 

preparatieve plannen is laag in verhouding. 

Maatstaven en prestatie-indicatoren Uw organisatie Gemiddelde 
referentiegroep 

% verschil 

Aantal kazernes in de VR (2019) 56 31,25 79% 

Aantal kazernes in de VR (2019) per 10.000 

inwoners 
0,68 0,65 5% 

Aantal kazernes in de VR (2019) per 100 km2 2,086 3,420 -39% 

Aantal OvD-gebieden binnen VR (2019) 6 4 50% 

Aantal HoVD-piketten binnen veiligheidsregio 

(2019) 
2 1,625 23% 

Aantal functionarissen gemiddeld in piket (2019) 7 5 44% 

Aantal functies in 10/16 piket (IM, brandonderzoek, 

schoon naar huis) (2019)  
17 12 45% 

Aantal repressieve voertuigen (TS, HV en RV)  

(2019) 
114 66 74% 

Aantal repressieve voertuigen (TS, HV en RV)  

(2019) per 10.000 inwoners 
1,4 1,4 2% 

Aantal specialistische voertuigen (niet-TS/RV/HV) 

(2019) 
66 25 164% 

Aantal voertuigen dat de VR t.b.v. algemeen 

gebruik en groen (multi-)voertuigen heeft (2019) 
141 62 128% 

Totaal aantal objecten met preparatieve plannen 

(2019) 
1231 1685 -27% 

Totaal aantal objecten met preparatieve plannen 

(2019) per 10.000 inwoners 
15 35 -57% 

 

4.5 Brandweerprocessen 

De brandweerprocessen omvatten verschillende sub-processen, namelijk:  

• Bestrijden van brand en emissie gevaarlijke stoffen 

• Redden en technische hulpverlening 

• Werkzaamheden op of t.b.v. de meldkamer (o.a. intake en uitgifte). 

In de VNOG hebben medewerkers regelmatig zowel een ‘koude’ als een ‘warme’ functie. De inzet voor 

operationele brandweerfuncties (o.a. Algemeen commandant brandweer, HOvD) is moeilijk feitelijk te achterhalen, 

omdat hiervoor geen tijd geschreven wordt. Er is daarom een inschatting gemaakt van de tijdsbesteding van 

medewerkers aan de operationele functies, op basis van de uren die gerekend worden voor vakbekwaam blijven 

en de gemiddelde inzet bij incidenten.  

De kosten voor brandweerprocessen zijn € 74.251 per 10.000 inwoners. Dit is ongeveer 50% lager dan gemiddeld 

in de benchmark.  

Zoals al eerder benoemd en beschreven in paragraaf 3.2, heeft de VNOG een relatief groot aantal vrijwilligers die 

voor een belangrijk deel worden ingezet voor de brandweerprocessen. Bovendien heeft de VNOG vergeleken met 

de andere veiligheidsregio’s weinig kosten voor 24-uursmedewerkers binnen de brandweerprocessen. Deze twee 
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gegevens zijn een mogelijke (gedeeltelijke) verklaring voor de lage kosten voor de brandweerprocessen in 

vergelijking met de andere veiligheidsregio’s.  

Wat betreft de meldkamer werkt de VNOG samen met IJsselland in de Meldkamer Oost-Nederland (MON). Er is 

hierbij sprake van een verdeelsleutel tussen de twee veiligheidsregio’s die ook meegenomen is in de toedeling 

van de kosten voor dit sub-proces. De kosten voor de meldkamer worden in elke veiligheidsregio gemaakt en zijn 

slechts beperkt afhankelijk van het aantal inwoners. Hierdoor heeft een veiligheidsregio met een groot 

inwoneraantal een schaalvoordeel op deze kostenpost. Ook dit gegeven draagt bij aan de relatief lage kosten 

voor de brandweerprocessen van de VNOG.  

16. Brandweerprocessen: personele kosten per 10.000 inwoners 
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Uit onderstaande maatstaven en prestatie-indicatoren blijkt dat de VNOG relatief veel uitrukken voor brand en 

voor hulpverlening heeft. Gerelateerd aan het aantal inwoners is dit aantal vergelijkbaar met het gemiddelde 

aantal uitrukken. Het aantal basiseenheden (TS6) dat tegelijkertijd kan worden ingezet is vergeleken met het 

gemiddelde ruim twee keer zo groot. Ook hierbij speelt het grote aantal vrijwilligers een belangrijke rol.  

Maatstaven en prestatie-indicatoren Uw organisatie Gemiddelde 
referentiegroep 

% verschil 

In hoeveel procent van de uitrukken werd in het  

afgelopen jaar de opkomsttijd overschreden? 
46% 29% 58% 

Aantal basiseenheden (TS6) dat tegelijkertijd kan 

worden ingezet (2019)  
73 33,5 118% 

Aantal basiseenheden (TS6) dat tegelijkertijd kan 

worden ingezet (2019) per 10.000 inwoners 
0,889 0,693 28% 

Aantal uitrukken voor brand in 2018 2994 1734 73% 

Aantal uitrukken voor brand in 2018 per 10.000 

inwoners 
36 36 2% 

Aantal uitrukken voor hulpverlening in 2018 2306 1452 59% 

Aantal uitrukken voor hulpverlening in 2018 per 

10.000 inwoners 
28 30 -7% 

Gemiddelde opkomsttijd voor prio-1 incidenten in 

2018 (minuten) 
9,183 8,82 4% 

 

4.6 GHOR-processen 

De GHOR-processen bestaan uit twee sub-processen, namelijk:  

• Het regisseren van geneeskundige opgeschaalde zorg 

• Het coördineren van geneeskundige opgeschaalde zorg.  

Eén van de acht veiligheidsregio’s in de database heeft een dusdanig laag kostenniveau voor dit proces, dat het 

als een ‘outlier’ kan worden beschouwd. We hebben deze veiligheidsregio daarom niet meegenomen in de 

berekening van het gemiddelde. 

Een aantal veiligheidsregio’s heeft de GHOR volledig uitbesteed aan de GGD. Daardoor is een deel van de kosten 

in die betreffende veiligheidsregio’s toe te schrijven aan overhead. We laten dit zien door 20% van de kosten voor 

de betreffende regio’s apart aan te geven.  

In de VNOG zijn de GHOR-taken deels uitbesteed en zijn er GHOR-medewerkers in dienst van de VNOG. Er is een 

afdeling GHOR, maar een aantal medewerkers met een warme functie voor de GHOR zijn bij andere afdelingen 

werkzaam. Een aantal piketmedewerkers GHOR die ingezet worden bij incidenten, wordt door de VNOG 

uitbesteed bij het Witte Kruis. In de onderstaande grafiek wordt 20% van de kosten die de VNOG aan uitbesteding 

heeft apart weergegeven als overheadkosten.  

De totale personele kosten voor de GHOR bedragen in de VNOG € 16.422 per 10.000 inwoners. Dit is 22% lager 

dan het gemiddelde. We zien hier dat de veiligheidsregio’s die de GHOR uitbesteden in het algemeen duurder zijn 

dan de veiligheidsregio’s die de formatie voor de GHOR binnen de eigen organisatie hebben ondergebracht.  
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17. GHOR-processen: personele kosten per 10.000 inwoners 

 

 

Maatstaven en prestatie-indicatoren Uw organisatie Gemiddelde 
referentiegroep 

% verschil 

Aantal piketten (2019) 6 7 -12,5% 

Aantal betaalde piketfunctionarissen (2019) 34 35 -3,6% 

 

4.7 Bevolkingszorg 

Bevolkingszorg is als proces toegevoegd aan de benchmark. Onderdelen van bevolkingszorg zijn 

crisiscommunicatie, acute bevolkingszorg (voorzien in opvang en verzorging van de bevolking, en het registreren 

van slachtoffers en schadegevallen tijdens rampen en crises) en herstelzorg voor de bevolking (in de nafase).  

De VNOG heeft een formatie van 3,3 fte voor bevolkingszorgprocessen, met daarbij personele kosten van  

€ 264.714. Op dit moment hebben we in de database alleen gegevens over bevolkingszorg van twee andere 

veiligheidsregio’s, die bevolkingszorg gezamenlijk hebben georganiseerd. Daardoor is de vergelijkbaarheid met 

deze gegevens te beperkt.  
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4.8 Normaliseren van de situatie 

Onder het proces normaliseren van de situatie valt het evalueren van de geleverde hulp en zorgverlening n.a.v. 

een incident. Hier valt in ieder geval onder het evalueren van brandweeroptreden, het evalueren van opleiden, 

trainen en oefenen en het leren van evalueren. Daarnaast valt hieronder ook het doen van brandonderzoek, het 

leveren van emotionele nazorg en ketenevaluatie. Het opnieuw uitruk gereed maken valt ook onder de nazorg. 

De personele kosten voor normaliseren van de situatie zijn voor de VNOG € 4.414 per 10.000 inwoners. Dit is 

vergeleken met de andere veiligheidsregio’s hoog, maar het gaat hierbij om een relatief klein onderdeel van de 

begroting. Het aantal incidentevaluaties is hoog vergeleken met het gemiddelde.  

18. Normaliseren van de situatie: personele kosten per 10.000 inwoners 

 

 

Maatstaven en prestatie-indicatoren Uw organisatie Gemiddelde 
referentiegroep 

% verschil 

Gemiddeld aantal incidentevaluaties (inclusief 

brandonderzoek) in 2018 115 53 116% 
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4.9 Overige kosten primair proces 

De overige kosten liggen in het algemeen in de buurt van het gemiddelde.  

Het totale bedrag voor overige kosten primair proces per 10.000 inwoners bedraagt € 219.254.  

19. Overige personele kosten primair proces per 10.000 inwoners 

 

Onder de overige personele kosten vallen onder andere de reis-en verblijfkosten, piketkosten, 

opleidingsbudgetten, toelagen en kosten boventallig personeel. 

20. ICT-kosten primair proces per 10.000 inwoners 

 

Dit betreffen onder andere de huur –en leasingkosten van hard –en software incl. licenties en back-up 

voorziening, afschrijvingen voor hard-en software, onderhoud en beheer en kosten van alle data en 

telefooncommunicatie.   
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21. Overige materiele kosten primair proces per 10.000 inwoners 

 

Dit betreffen onder andere hulpmiddelen, materialen, onderhoudsbusjes, kantoorinventaris en kantoorkosten, 

rentelasten, bestuurskosten, kosten voor warme opleidingen enzovoorts. 

  

€ -

€ 50.000 

€ 100.000 

€ 150.000 

€ 200.000 

X X X X Uw

organisatie

X X X

gemiddelde



61314 – Vertrouwelijk 27 

 

  

4.10 Huisvestingskosten  

In de vragenlijst van de benchmark zijn de huisvestingskosten van de veiligheidsregio’s onderdeel van de “overige 

kosten”. De veiligheidsregio’s is gevraagd een bedrag in te vullen en vervolgens door middel van een procentuele 

verdeling een deel toe te kennen aan het primair proces en een deel aan de overhead.  

De totale omvang van huisvestingskosten van de veiligheidsregio’s in deze benchmark is sterk verschillend. Het 

belangrijkste verschil is of de huisvestingskosten geheel of gedeeltelijk zijn opgenomen in de begroting van de 

veiligheidsregio, of dat de huisvestingskosten ergens anders liggen (bijvoorbeeld bij gemeenten).  

Een enkele veiligheidsregio heeft in de vergelijkingsgroep alle huisvesting gecentraliseerd. Bij andere regio’s valt 

lokale huisvesting (deels) onder de gemeenten. De kosten daarvan zijn dan niet of slechts gedeeltelijk zichtbaar in 

de begroting van de veiligheidsregio. Om die reden zijn de huisvestingskosten slechts beperkt vergelijkbaar. 

Wij hebben de grafieken voor de volledigheid opgenomen. Op grond van bovenstaande verschillen zijn de kosten 

tussen de regio’s nauwelijks tot niet met elkaar te vergelijken.  

In de VNOG worden de kosten van huisvesting gedragen door de gemeenten. De VNOG heeft een aantal 

kazernes vanwege belastingtechnische redenen in eigendom, maar belast de kosten hiervoor één-op-één door 

aan de betreffende gemeenten. 

22. Huisvestingskosten totaal (primair proces & overhead) per 10.000 inwoners 
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5. Uitkomsten overhead  

5.1 Inleiding 

De personele kosten van de overhead zijn onderverdeeld in de benchmarkcategorieën van Berenschot. Daarnaast 

heeft de overhead net als het primair proces overige kosten. In dit hoofdstuk wordt in een tabelvorm een 

overzicht gegeven van de formatie, en van de overige kosten. 

5.2 Personele kosten overhead 

• De totale omvang van de overhead bedraagt voor uw organisatie 106,11 fte. De kosten hiervoor bedragen 

20% van de totale kosten van uw organisatie, dit is vrijwel gelijk aan het gemiddelde.  

• De kosten voor de overhead zijn berekend per fte van de totale organisatie. Hierbij is rekening gehouden met 

de vrijwilligers door de vrijwilligers met een bepaalde factor op te tellen bij de totale omvang van de 

organisatie.3  

• De kosten in de meeste overheadcategorieën liggen in de buurt van het gemiddelde.  

• De kosten in de categorieën informatisering en automatisering en inkoop liggen meer dan 25% hoger dan 

gemiddeld.  

• De kosten in de categorieën bestuurszaken en bestuursondersteuning, communicatie en kwaliteitszorg liggen 

meer dan 25% lager dan gemiddeld.  

 

Overheadformatie VR VNOG Gemiddelde 
referentiegroep 

Afwijking % Afwijking (fte) 

Directie en management primair proces 3,4% 2,9% 15% 1,51 

Secretariaat primair proces  2,8% 2,8% 2% 0,21 

Bestuurszaken en bestuursondersteuning  1,0% 1,5% -34% -1,72 

Personeel en organisatie 2,3% 2,4% -6% -0,49 

Financiën en control  2,6% 2,9% -9% -0,88 

Informatisering en automatisering 3,8% 2,8% 35% 3,32 

Juridische zaken  0,2% 0,2% -3% -0,03 

Communicatie 0,6% 1,1% -39% -1,36 

Kwaliteitszorg 0,2% 0,3% -30% -0,29 

Facilitaire dienst  1,9% 2,1% -11% -0,79 

Inkoop 1,0% 0,7% 58% 1,29 

Totale overheadformatie 20,0% 19,8% 1% 0,78 

 

 

 

  

                                                           

3 Voor alle categorieën geldt dat een vrijwilliger meetelt als 0,125 fte, met uitzondering van de categorie Personeel en 

organisatie, waar een vrijwilliger meetelt als 0,25 fte.  
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23. Personele kosten overhead (per fte)  

 

 

5.3 Overige kosten overhead 

De overige kosten in de overhead zijn op dezelfde manier toegedeeld als de overige kosten voor de primaire 

processen. Toelichting op de huisvestingskosten is te vinden in paragraaf 4.10. Het algemene beeld is dat de 

overige kosten voor de overhead lager zijn dan gemiddeld.  

24. Overige personele kosten (overhead) per 10.000 inwoners 
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25. ICT-kosten (overhead) per 10.000 inwoners 

 

 

26. Overige materiële kosten (overhead) per 10.000 inwoners 
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5.4 Vergelijking overhead publieke organisaties 

Voor de VNOG is naast de vergelijking van de overhead met andere veiligheidsregio’s ook de vergelijking 

gemaakt van de overhead met andere publieke organisaties gemaakt. In de referentiegroep voor de VNOG zijn in 

totaal 23 organisaties meegenomen uit de database van de benchmark publieke organisaties van Berenschot, 

waaronder waterschappen, agentschappen, GGD’en en andere overwegend uitvoerende overheidsorganisaties.  

Hierbij moet opgemerkt worden dat in de overheadcijfers in de benchmark veiligheidsregio’s gecorrigeerd wordt 

voor het aantal vrijwilligers in de organisatie, aangezien zij ook een beslag leggen op de beschikbare overhead 

capaciteit. Bij de publieke organisaties waarmee hier vergeleken wordt, speelt dit niet.  

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de formatie per overheadcategorie. Hieruit valt op dat de 

VNOG vergeleken met het gemiddelde van de publieke organisaties een kleiner percentage overheadformatie 

heeft. De formatie van de VNOG is minstens 25% kleiner dan het gemiddelde in de categorieën directie en 

management primair proces, financiën en control, juridische zaken, communicatie, kwaliteitszorg en facilitaire 

dienst. De VNOG heeft juist meer formatie dan gemiddeld in de categorieën bestuurszaken en 

bestuursondersteuning, informatisering en automatisering en inkoop.  

De vergelijking tussen de VNOG en de andere publieke organisaties levert het inzicht op dat de VNOG een relatief 

kleine overheadformatie heeft. Dit verschil zit met name in een kleinere formatie voor directie en management, 

financiën en control en facilitaire dienst. De grotere formatie op informatisering en automatisering komt ook hier 

weer naar voren, net als in de vergelijking met de overige veiligheidsregio’s.  

 

Overheadformatie VR VNOG Gemiddelde 

publieke organisaties 

Afwijking 
in % 

Afwijking 

(fte) 

Directie en management primair proces 3,4% 4,5% -25% -4,27 

Secretariaat primair proces  2,8% 3,1% -9% -1,29 

Bestuurszaken en bestuursondersteuning  1,0% 0,6% 59% 3,05 

Personeel en organisatie 2,3% 2,4% -4% -0,66 

Financiën en control  2,6% 4,2% -37% -4,93 

Informatisering en automatisering 3,8% 2,7% 42% 8,29 

Juridische zaken  0,2% 0,5% -48% -0,58 

Communicatie 0,6% 1,5% -57% -1,90 

Kwaliteitszorg 0,2% 0,4% -44% -0,44 

Facilitaire dienst  1,9% 3,1% -38% -3,66 

Inkoop 1,0% 0,6% 77% 4,14 

Totale overheadformatie 20,0% 23,4% -15% -15,60 

 

  



61314 – Vertrouwelijk 32 

 

  

In het volgende overzicht wordt voor verschillende (overheids)sectoren voor de periode 2015-2019 het 

gemiddelde overheadpercentage gepresenteerd. De overhead van veiligheidsregio’s is met gemiddeld 19,8% 

vergelijkbaar met de overhead bij organisaties in het voortgezet onderwijs en ziekenhuizen, maar aanzienlijk lager 

dan organisaties zoals waterschappen, gemeenten en provincies. 

 

27. Omvang generieke overheadformatie per sector (fte overhead/fte totaal) 2015-2019 
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Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 350 medewerkers wereldwijd. 

Al 80 jaar verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke sector en het bedrijfsleven met 

slimme en nieuwe inzichten. We verwerven ze en maken ze toepasbaar. Dit door innovatie 

te koppelen aan creativiteit. Steeds opnieuw. Klanten kiezen voor Berenschot omdat onze 

adviezen hen op een voorsprong zetten. 

Ons bureau zit vol inspirerende en eigenwijze individuen die allen dezelfde passie delen: 

organiseren. Ingewikkelde vraagstukken omzetten in werkbare constructies. Door ons brede 

werkterrein en onze brede expertise kunnen opdrachtgevers ons inschakelen voor 

uiteenlopende opdrachten. En zijn we in staat om met multidisciplinaire teams alle aspecten 

van een vraagstuk aan te pakken. 

 

Berenschot Groep B.V. 

Europalaan 40, 3526 KS Utrecht 
Postbus 8039, 3503 RA Utrecht 

030 2 916 916 
www.berenschot.nl 

/berenschot 
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Verslag externe commissie Dekking en spreiding  
Toelichting en duiding, 7 juni 2019  
 
 

1. Opdracht commissie 
 

De algemeen directeur van de VNOG heeft een externe commissie gevraagd om een 

onafhankelijk en professioneel oordeel te geven over het dekkings- en 

spreidingsplan van de VNOG: welk en hoeveel materieel is nodig voor de uitvoering van 

de brandweertaken?  

 

Het uitgangspunt is verantwoord en veilig repressief optreden. 

 
De afdeling Incidentbestrijding heeft voor alle brandweertaken (specialismen) drie 

dienstverleningsscenario’s opgesteld met het benodigd aantal en soort voertuigen, 

verdeeld over de verschillende posten (bijlage 1):  

 

 het huidige scenario: het huidige dienstverleningsniveau met bijbehorend 

materieel en spreiding, gebaseerd op het slagkrachtmodel; 

 een basisscenario: een dienstverleningsscenario op basis van de minimaal 

wettelijk verplichte taken; 

 een plusscenario dat extra’s biedt bovenop het basisscenario om lokaal en 

regionaal een hoger dienstverleningsniveau te bieden. 

 

De commissie heeft een oordeel gegeven over de haalbaarheid van deze scenario’s.  

 
De externe commissie - bestaande uit Paul Verlaan (voormalig regionaal commandant 

Brandweer Brabant Noord), Ron de Wit (gepromoveerd op het thema Brandweerzorg) en 

Marcel Verspeek (specialist op het gebied van bestrijding van gevaarlijke stoffen) - heeft 

op 15 mei 2019 verslag uitgebracht (zie bijlage 2). Omdat het verslag geschreven is 

voor operationeel specialisten, worden de resultaten hieronder toegelicht en nader 

geduid.  

 

 

2. Bevindingen commissie 

 
De commissie geeft een oordeel over respectievelijk de gehanteerde methodiek om de 

slagkracht te berekenen, de algemene dekking en het benodigd materieel per 

specialisme. 

 

2.1  Methodiek slagkrachtmodel 

 
De commissie heeft aangegeven dat het theoretische slagkrachtmodel van de VNOG een 

handig hulpmiddel kan zijn voor risicoanalyse, bewustwording, vakbekwaamheid en 

planvorming. Voor de verdeling van het materieel is het model te complex. Bovendien 

zijn de uitgangspunten van het model niet altijd juist en consistent toegepast. Ook 

is een aantal uitgangspunten gedateerd. Het Veiligheidsberaad heeft inmiddels een 

uniforme landelijke systematiek1 ontwikkeld voor gebiedsgerichte opkomsttijden. Deze is 

nog niet verwerkt in het slagkrachtmodel van de VNOG.  

 

De commissie adviseert dan ook voor de dekking en spreiding een eenvoudiger model 

te gebruiken, gebaseerd op data van werkelijke inzetten, zodat bestuurlijke keuzes 

                                           
1 Rapport ‘Gebiedsgerichte opkomsttijden’, april 2019. 
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uitlegbaar zijn en het aansluit bij de beleving van het brandweerpersoneel. De 

commissie adviseert een meer gebiedsgerichte benadering op basis van prestatie (hoe 

snel zijn we waar) in plaats van ‘waar zijn we te laat’ en knelpunten meer te wegen op 

basis van werkelijke inzetfrequenties.   

 

2.2 Algemeen 
 

De commissie adviseert de brandweerzorg als een collectieve opgave voor de VNOG te 

zien waarbij de 56 posten de basis vormen.  

 

Elke post heeft volgens de commissie een functie op vier niveaus: basisdekking, 

opschaling,  restdekking en/of aflossing en een maatschappelijke functie. Met een 

netwerk van 56 brandweerposten is er voldoende back-up mochten zich meerdere 

incidenten tegelijk voordoen. Bovendien kan een tijdelijke (beperkte) terugval in 

(opkomst)prestatie bestuurlijk worden geaccepteerd, aldus de commissie.  

 

Voor wat betreft bijstand en opschaling wordt landelijk de norm van 50% restdekking 

in de eigen regio geaccepteerd. Met 56 tankautospuiten is dat volgens de commissie 

geen probleem. 

 

De notitie ‘Posten zijn de basis’ bevat een ingewikkeld model voor de bezetting van een 

post en de urenbesteding van de postcommandant. De commissie pleit voor een 

eenvoudiger systematiek met drie categorieën: kleine, middel en beroepsbezette 

posten. Om de zelfstandigheid van de posten te vergroten, adviseert de commissie om 

op elke post een dienstbus te zetten voor opleidingen, oefenen of ander vervoer.   

 

2.3 Basisbrandweerzorg en specialismen 

 
Onderstaand wordt eerst per taak/specialisme ingegaan op het oordeel van de 

commissie. Afgesloten wordt met een ambtelijke constatering over hetgeen dit betekent 

voor de ontwikkelde scenario’s.  

 

Basisbrandweerzorg 

Op dit moment beschikt de VNOG over 38 standaard tankautospuiten (TS), 32 TS’en die 

ook geschikt zijn voor natuurbrandbestrijding (zgn. combivoertuigen) en drie reserve 

TS’en met bemensing. Totaal 73 tankautospuiten2.  

 

In het basisscenario wordt teruggegaan naar 60 TS’en. Het plusscenario gaat uit van 65 

TS’en. De commissie adviseert om op alle posten minimaal één TS met standaard 

bepakking te plaatsen.  

 

Op enkele posten, is een tweede TS noodzakelijk, bijvoorbeeld gelet op inzet-

frequentie, opschaling of restdekking. De commissie adviseert hierbij te letten op 

strategische ligging en het feit dat de betreffende posten de inzet van 2e TS in de praktijk 

ook moeten kunnen garanderen.  In het basisscenario staat op vijf posten een tweede 

TS: Harderwijk, Elburg, Zutphen, Doetinchem en Winterwijk. In het plusscenario staan 

deze daarnaast ook in Aalten, Bergh, Lichtenvoorde en Didam. Het voorstel van de VNOG 

om naast de reguliere TS’en ook een compacte variant aan te schaffen, wijst de 

commissie af.  

 

 

 

                                           
2 Exclusief reservevoertuigen en afgeschreven voertuigen, die niet meer in de boeken staan maar nog wel 
ergens op een post. 
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De commissie adviseert de reservevoertuigen niet te gebruiken voor de dagelijkse 

uitruk en opschaling, maar deze uitsluitend de status van reservevoertuig te geven ten 

behoeve van opleidingen, oefeningen en onderhoud. Op een bestand van 60 TS’en 

(basisvariant) acht de commissie tien reservevoertuigen nodig en realistisch.  

 

De VNOG heeft op dit moment vier voertuigen die specifiek geschikt zijn voor 

natuurbrand en schuimblussing (zgn. BT-SB/NB). Deze staan in Hoog Soeren,  

Twello, Epe en Vaassen. In het basisscenario wordt voorgesteld om totaal negen 

specifieke natuurbrandvoertuigen  aan te schaffen en te plaatsen in Hoog Soeren, 

Epe, Vaassen, Klarenbeek, Apeldoorn Centrum, Nunspeet, Wezep, Elspeet en Putten. In 

het plusscenario komen deze voertuigen ook in Ermelo, Hattem en Heerde.  

 

De commissie stelt dat, gelet op de aard van het gebied, natuurbrandbestrijding voor 

de VNOG zeker een basistaak is. De commissie onderschrijft het voorstel van de VNOG 

om mee te gaan in de landelijke ontwikkelingen naar lichtere en specialistische 

natuurbandvoertuigen, die goed in natuurgebieden kunnen rijden. De commissie stelt 

voor te beginnen met twee pelotons (acht voertuigen).   

 

Voor wat betreft de ontwikkelde dienstverleningsscenario’s betekent dit dat: 

 zowel het basis- als plusscenario uitvoerbaar zijn.  

 

Bluswatervoorziening 

De commissie vindt dat het huidige systeem met zeventien waterwagens een goede 

basis biedt voor de bluswatervoorziening.  

 

De VNOG beschikt daarnaast ook over een grote variëteit aan watertransport-

systemen.  De commissie ondersteunt het voornemen om dit te beperken tot één 

variant: WTS-500.  

 

Ook meent de commissie dat het huidige aantal van tien grootschalig watertransport-

systemen (GWT-1500) teruggebracht kan worden naar vijf. In het basisscenario zijn 

deze voorzien in Nunspeet, Apeldoorn-Zuid, Doetinchem en Winterswijk. In het 

plusscenario komt er ook één in Barchem. 

 

Voor de ontwikkelde dienstverleningsscenario’s betekent dit dat: 

 het voorgestelde basisscenario met vier grootschalig watertransportsystemen te 

krap is en het plusscenario uitvoerbaar.  

 De scenario’s verder uitvoerbaar zijn. 

  

Redvoertuigen 

De VNOG heeft zes redvoertuigen (Elburg, Harderwijk, Apeldoorn, Zutphen, 

Doetinchem en Winterswijk). De commissie vindt dit de ondergrens: uitval van een 

redvoertuig kan niet worden opgevangen. De commissie adviseert één extra voertuig 

aan te schaffen, maar deze wel nadrukkelijk aan te wijzen als reservevoertuig, zodat 

ruimte ontstaat voor onderhoud, storing, opleiden of oefeningen.  

 

Daarnaast adviseert de commissie de geografische verdeling van de redvoertuigen te 

onderbouwen op basis van inzetfrequentie, opkomsttijden en aanwezige hoogbouw. De 

huidige verdeling lijkt logisch, maar moet verder onderbouwd worden.  

 

Voor de ontwikkelde dienstverleningsscenario’s betekent dit dat: 

 het basis- en plusscenario opgehoogd moeten worden van zes naar zeven 

redvoertuigen. 

 er een onderbouwing moet komen van de verdeling van de redvoertuigen over de 

regio. 
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Hulpverleningsvoertuigen 

De moderne tankautospuiten zijn voldoende toegerust voor de basis technische 

hulverlening. De commissie vindt het daarom verantwoord om de hulpverlenings-

voertuigen van het type HV-2 af te schaffen. De VNOG heeft er daar nu elf van. Zes 

voertuigen van het type HV-1 met kraan en lier acht de commissie voldoende, 

waarbij één hulpverleningsvoertuig aangewezen wordt als reservevoertuig in geval van 

uitval, oefening of onderhoud.  

 

In het basisscenario staan deze voertuigen in Harderwijk, Wezep, Apeldoorn-Zuid, 

Zutphen, Doetinchem en Lichtenvoorde. Deze geografische verdeling sluit naar mening 

van de commissie goed aan op de infrastructuur binnen de VNOG. 

 

Voor de ontwikkelde dienstverleningsscenario’s betekent dit dat:  

 een basisscenario met zes hulpverleningsvoertuigen uitvoerbaar is. 

 bepaald moet welke van deze voertuigen het reservevoertuig wordt. 

 alle hulpverleningsvoertuigen vervangen moeten worden door het type HV-1 met 

kraan en lier.  

 

Gevaarlijke stoffen 

De VNOG beschikt over vier schuimblusvoertuigen voor de bestrijding van incidenten 

met gevaarlijke stoffen. De commissie adviseert – met het oog op spreiding en 

operationele beschikbaarheid - twee schuimblusvoertuigen op strategische 

plaatsen neer te zetten: één aan de westkant en één aan de oostkant van de regio en 

kijk of het mogelijk is om twee van de watertankwagens als schuimblusvoertuig uit te 

voeren. In het basisscenario is voorzien in een schuimblusvoertuig in Twello en in Bergh. 

In het plusscenario komen er twee extra: ook in Varsseveld en Nunspeet.  

 

Voor de gas- en chemiepakken adviseert de commissie de landelijke methodiek te 

volgen. Dit betekent geen chemiepakken op de basiseenheden (wel een eenvoudig 

vuilwerkpak). Nu beschikken meerdere posten over gaspakken of zijn belast met 

Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen (IGBS). Eén regionaal steunpunt voor IGBS is 

voldoende. Gelet op de specifieke kennis van de beroeps in Apeldoorn en het feit dat zij 

24 uur per dag op de kazerne aanwezig zijn, acht de commissie het logisch om deze 

regionale functie in Apeldoorn onder te brengen. In het plusscenario zit ook een 

gaspakploeg in Groenlo en een basisontsmettingseenheid in Varsseveld.  

 

De commissie adviseert om de huidige acht Eenheden Verkenners Gevaarlijke 

Stoffen in Oldebroek, Ermelo, Terwolde, Almen, Steenderen, Eibergen, ’s Heerenberg en 

Aalten te behouden.  

 

Voor de ontwikkelde dienstverleningsscenario’s betekent dit dat: 

 het basisscenario met twee schuimvoertuigen, acht verkenners en één regionaal 

steunpunt gevaarlijke stoffen aansluit bij het advies van de commissie. 

 

Waterongevallen 

Momenteel heeft de VNOG vijftien oppervlaktereddingsteams. De commissie kan zich 

vinden in het basisscenario, waarin wordt teruggegaan naar acht teams waarin de 

teams van Harderwijk, Heerde, Gorssel, Steenderen, Zutphen en Gendringen ook over 

een boot beschikken. In het plusscenario komt er ook een boot in Brummen.  

 

Duiken is een taak van de brandweer aldus de commissie. Zij vindt daarom dat elke 

regio ten minste over één duikteam moet beschikken. Harderwijk en Heerde hebben 

momenteel een duikteam. De commissie wijst er op dat de duiktaak – ondanks alle 

inspanning – een te zware belasting is voor een vrijwillige post. Deze taak kan alleen 

bij een beroepspost (Apeldoorn) worden neergelegd. 
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Voor de dienstverleningsscenario’s betekent dit dat: 

 het basisscenario met één duikteam en acht oppervlaktereddingsteam uitvoerbaar 

is. 

 het plusscenario, met een duikteam in Harderwijk en één in de Achterhoek, niet 

uitvoerbaar is. 

 

Veetakels 

In de VNOG staan zestien veetakels. In het basisscenario wordt voorgesteld dit aantal 

terug te brengen tot zeven. De commissie vindt dit een logisch voorstel, maar stelt 

dat geen precies aantal is voor te schrijven. Zij adviseert vooral de lokale context mee te 

laten wegen: inzetfrequentie, kennis en motivatie.  

 

Voor de dienstverleningsscenario’s betekent dit dat  

 zowel het basisscenario (zeven) als de plusvariant (negen veetakels) uitvoerbaar 

is. 

 

 

3. Tot slot  
 

De commissie adviseert ook: 

 naast voorstellen voor de basiseenheden, ook voorstellen te doen voor de 

operationele leiding en coördinatie.  

 om bij de herverdeling van materieel niet alleen harde criteria zoals opkomsttijd, 

mee te laten wegen maar ook in hoeverre de post de uitruk in de praktijk 

kan garanderen en of de toedeling van eventuele extra specialismen aan een 

post ook haalbaar is wat betreft inzetbelasting en vakbekwaamheid.  

 nog nadrukkelijker te kijken naar de rol die de beroeps in Apeldoorn kunnen 

vervullen ten behoeve van het collectief.  
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Verslag externe commissie ivm voorstellen ‘Optimalisering brandweerzorg VNOG’ 

Aan:  Diemer Kransen, commandant brandweer VNOG 

Van:  Paul Verlaan (vz), Marcel Verspeek en Ron de Wit 

Datum:  15 mei 2019 / versie 2.0 

Betreft:  Bevindingen en advies externe commissie 

Inleiding 

De veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) ziet zich geconfronteerd met een financieel 
begrotingstekort van ruim 4 miljoen euro. Dit vormt aanleiding om bestuurlijk te besluiten over maatregelen 
om dit probleem op te lossen. Onderdeel daarvan is een kritische blik op de huidige repressieve organisatie en 
middelen. De brandweer VNOG heeft de opdracht gekregen om met voorstellen te komen voor de benodigde 
basisdienstverlening brandweerzorg 2020. Dit heeft geleid tot voorstellen onder de noemer ‘Optimalisering 
brandweerzorg VNOG’. Als onderdeel van dat proces is aan een externe commissie gevraagd daar vanuit 
professioneel en onafhankelijk perspectief een advies over te geven.  

Na een introducerende bijeenkomst op 12 maart en een inhoudelijk verdiepende bijeenkomst op 15 maart met 
de teamleiders IB

1
 zijn aan de commissie op 15 april door de teamleiders IB de eerste voorstellen voor 

optimaliseren van de brandweerzorg VNOG gepresenteerd. Deze voorstellen zijn in de vorm van een 
powerpoint en bijbehorende spreadsheet per e-mail toegestuurd op 18 april 2019.  

Deze korte notitie bevat de analyse, bevindingen en adviezen van de commissie. De commissie heeft haar 
oordeel gevormd op basis van twee sessies met betrokkenen (teamleiders IB en enkele vakspecialisten) en op 
basis van een aantal aangereikte documenten (zie hiervoor het overzicht met gebruikte bronnen). 

De bevindingen en adviezen zijn hierna puntsgewijs samengevat en in vier thema’s onderverdeeld. 

Verkenning en eerste observaties 

 De aangereikte stukken over risicogestuurde slagkracht uit de periode 2014 – 2016 schetsten een zeer 
uitvoerige, effectgerichte en technocratische aanpak van de inrichting van de brandweerzorg. De commissie 
vindt de methodiek moeilijk te doorgronden, ze lijkt onnodig complex en is inhoudelijk niet overal juist. 

 Uit de gesprekken met betrokkenen komt het beeld naar voren dat de methodiek en de theoretische 
berekeningen van ‘risicogestuurde slagkracht’ en alles wat daarbij hoort leidend werd. Daardoor was er 
beperkt ruimte voor inbreng van professionals en ontbrak zicht op praktische haalbaarheid. 

 Desondanks (of wellicht daardoor) is bij de implementatie van de uitkomsten om meerdere redenen lokaal 
afgeweken. Hoe en waarom is afgeweken is niet transparant. Een voorbeeld hiervan is de onduidelijke 
status van de reserve-tankautospuiten.  

 De commissie constateert dat het kader en de methodiek van risicogestuurde slagkracht beklemmend en 
vertragend werkt.   

 Uit de gesprekken komt naar voren dat de aanwezige teamleiders IB open staan voor het proces van 
doorontwikkeling van de repressieve organisatie vanuit een gezamenlijk beeld op en verantwoordelijkheid 
voor de brandweerzorg van de VNOG.  

Beoordeling uitgangspunten  

 De brandweer VNOG beschikt voor de basisbrandweerzorg op dit moment over 56 brandweerposten met 
38 tankautospuiten 4x2, 32 tankautospuiten 4x4 en een aantal reserve-voertuigen.  

 De uitgangspunten van de slagkracht-tool voor de hulpvraag lijken op een aantal punten aan de stevige 
kant. Dit leidt tot beelden over een tekort in hulpaanbod terwijl soms op onderdelen de eis (te) hoog is. De 
tijden zijn niet overal geheel consistent: soms gaat het om een opkomsttijd, soms betreft het een tijd tot 
daadwerkelijke inzet. Dit is verwarrend.  
 

                                                           
1
 IB: incidentenbestrijding 
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 De eis voor opkomst in bebouwde omgeving bij brand is generiek gesteld op 8 minuten en is gebaseerd op 
een gewogen gemiddelde van de objectgerichte opkomsttijden uit het besluit VR. Onderscheid en nuance in 
de aard van gebieden (stedelijk, platteland) en de relatie met de brand- cq inzetfrequentie verdwijnt 
daardoor. Dit lijkt niet aan te sluiten op de gedetailleerde slagkracht methodiek.  

 De eis voor opschaling bij brand (13 minuten voor de 2
e
 t/m 4

e
 TS) is te hoog. Operationeel aansturen en 

effectief inzetten van 4 TS-en binnen 13 minuten is praktisch niet mogelijk. Een eis voor stapsgewijze 
opschaling tot 1 peloton (4x TS) binnen 30 minuten is acceptabel.  

 Er geldt één generieke eis voor redvoertuigen van 18 minuten. Dit is opmerkelijk omdat een redvoertuig 
meerdere functies heeft waar verschillende eisen bij horen. Enerzijds de red/vluchtweg functie bij 
hoogbouw in binnensteden die is gerelateerd aan de opkomst van de 1

e
 TS. Anderzijds de functie als 

blusplatform en inzet bij dienstverlening (bijv. afhijsen). Dit vereist een risico gebaseerde inschatting voor 
beide functies ten aanzien van de verdeling van redvoertuigen.  

 De eis van 18 minuten voor een hulpverleningsvoertuig (HV) lijkt gebaseerd te zijn op de maximale 
opkomsttijd van blusvoertuigen uit het besluit veiligheidsregio’s. Een nadere onderbouwing ontbreekt.  

 Voor natuurbrandbestrijding staat een gecombineerde eis (20 minuten, waarvan 13 minuten opkomst en 7 
minuten verkenning/inzet). Wat precies de filosofie hierachter is, is niet geheel duidelijk. Voor natuurlijke 
omgeving bestaan geen formele eisen voor de opkomsttijd. Natuurbrandbestrijding is voor VNOG zeker een 
basiszorgtaak gelet op de aard van (grote delen van) het gebied. Zorg voor voldoende capaciteit in pelotons 
die strategisch verdeeld zijn rondom risicogebieden.  

 De eisen voor opkomsttijden bij waterongevallen sluiten aan bij wat landelijk gangbaar is.  

 In de samenvatting van de uitgangspunten ontbreken de eisen voor incidenten met gevaarlijke stoffen 
(IBGS). 

 De filosofie met betrekking tot bluswatervoorziening laat een logische opbouw zien: gefaseerd in tijd en 
gebaseerd op een keten van TS

2
, tankwagen, WTS500 en grootschalig watertransport.  

Advies op thema’s 

Hierna zijn per inhoudelijk thema de adviezen samengevat.  

 

Basisinzet brandweerzorg 

Dekking en spreiding van tankautospuiten voor de basistaken in combinatie met het specifieke 
risico op natuurbranden.  

Adviezen: 

 Zorg dat er op elke post één basiseenheid (4x2 of 4x4) met standaard bepakking 
aanwezig is. Dit zijn 56 TS-en.  

 Daarnaast zijn er enkele posten waar vanwege een aantal redenen een tweede 
basiseenheid aanwezig is. Dit kan zijn vanwege de inzetfrequentie of opschaling en 
restdekking. Let daarbij op de strategische positionering en de garanties mbt uitruk van 
deze 2

e
 TS. 

 Het voorstel om in aanvulling op de basiszorg mee te gaan in de bredere ontwikkeling 
naar specifieke natuurbrandvoertuigen

3
 wordt door ons onderschreven. Een aantal van 2 

pelotons is een logisch begin.  

 Geef de reserve-tankautospuiten ook echt de status van reserve en zorg dat ze qua 
bepakking/uitrusting gelijk zijn aan de operationele TS’en. Dat betekent dat deze 
voertuigen geen rol spelen bij de dagelijkse uitruk en opschaling (ze staan niet in de KVT). 
Koppel deze auto’s niet aan een post maar wijs ze toe voor een gebied waarbij ze 
bruikbaar zijn als vervanging bij onderhoud, opleiden, oefenen of onverwachte uitval van 
materieel. Op een bestand van ca. 60 voertuigen lijkt een reserve aantal van 10 
realistisch.  

 Het voorstel om naast de reguliere TS met een compacte variant van de 4x2 basiseenheid 
te werken wijzen wij af.  
 

 

                                                           
2
 Tankinhoud en/of brandkraan 

3
 Deze worden ook wel aangeduid als CCFM-voertuigen (Camion-Citerne Feux de Forets).  
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Bluswatervoorziening  

Beschikbaarheid, middelen en logistiek voor opschaling van watervoorziening bij brandbestrijding.  

Adviezen: 

 Het systeem van 16 m
3
 tankwagens strategisch verdeeld over de veiligheidsregio vormt 

een goede basis voor een gegarandeerde bluswatervoorziening. Gelet op het 
natuurbrandrisico en de aanwezigheid van veel landelijk gebied is een eigen robuuste 
bluswatervoorziening van essentieel belang.  

 Het voorstel om voor de hele regio over te gaan op één WTS500 met gelijke functionele 
specificatie onderschrijven wij. Dit betekent een reductie en vereenvoudiging van het 
aantal WTS eenheden en varianten.  

 Als gevolg van de landelijke modernisering van het materieel voor grootschalig 
watertransport kan het aantal eenheden daarvoor verantwoord worden gereduceerd. 
Het voorgestelde aantal van 5 eenheden DPH-1,5 achten wij, in combinatie met de 
tankwagens en WTS-500, voldoende.  
 

 

Aanvullende taken 

Materieel in aanvulling op de basiszorg: redvoertuigen (RV) 

Adviezen: 

 Het huidige aantal van 6 redvoertuigen is de ondergrens. Uitval van een redvoertuig kan 
niet worden opgevangen. Advies is daarom om naar 7 redvoertuigen te gaan waardoor 
het acceptabel is dat er één voertuig tijdelijk niet beschikbaar is (in geval van onderhoud, 
uitval of storing, opleiden en oefenen).   

 De voorgestelde geografische verdeling lijkt logisch. Advies is deze verdeling aanvullend 
te onderbouwen aan de hand opkomsttijden, aanwezige hoogbouw en werkelijke 
inzetten. 

 

 

Aanvullende taken 

Materieel in aanvulling op de basiszorg: hulpverleningsvoertuigen (HV) 

Adviezen: 

 De moderne TS is voldoende toegerust voor de basis technische hulpverlening. De HV is 
alleen in specifieke situaties nodig. Dit maakt dat het aantal HV-voertuigen verantwoord 
kan worden gereduceerd.  

 Het voorstel voor 6 HV voertuigen is voldoende. Deze voertuigen zijn dan wel allemaal 
hetzelfde en zijn van het type HV-1 (met kraan en lier). Advies is dit te zien als 6 
operationele voertuigen waarbij het mogelijk is dat er één voertuig tijdelijk niet 
beschikbaar is (onderhoud, uitval, oefenen). De voorgestelde verdeling lijkt logisch en 
sluit aan op de infrastructuur.  

 

 

Aanvullende taken 

Materieel in aanvulling op de basiszorg: IBGS / schuim 

Adviezen: 

 Inzet van schuim: de landelijke visie IBGS gaat uit van voldoende eenheden/middelen 
voor het afdekken van een vloeistofplas van 1500 m

2
. Gelet op spreiding en operationele 

beschikbaarheid adviseren wij 2 schuimblusvoertuigen (SB) op strategische locaties ‘links 
en rechts’ van de IJssel. Onderzoek daarbij of het mogelijk is of van de 17 tankwagens er 
2 als SB uitgevoerd kunnen worden.  

 Wij adviseren om ten aanzien van gas- en chemiepakken de landelijke IBGS systematiek 
te volgen. Dit betekent dat basiseenheden geen chemiepakken meer hebben (wel een 
eenvoudig vuilwerkpak). Eén regionaal steunpunt voor IBGS is daarbij voldoende.  
Deze beschikt over chemie- en gaspakken en de functies GOE en BOE. Het voorstel deze 
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regionale functie, gelet op paraatheid en specifieke kennis, bij de beroeps in Apeldoorn 
onder te brengen is logisch. 

 Het huidig aantal van 8 VGS eenheden lijkt ons acceptabel. 
 

 

Aanvullende taken 

Materieel in aanvulling op de basiszorg: waterongevallen (ORT, BRV, WO) 

Adviezen: 

 Wij kunnen ons voor de taak ORT vinden in de basis variant. De boten (BRV) zijn logisch 
gekoppeld aan posten met de ORT-taak. Verder hebben wij begrepen dat (een aantal) 
boten onderdeel zijn van de afspraken in het kader van de nationale reddingsvloot. 

 Duiken is een taak van de brandweer. Elke regio moet naar onze mening beschikken over 
tenminste een operationele eenheid duikers. Gelet op de intensiteit van deze taak lukt 
dat alleen in combinatie met beroeps. Ondanks de inspanningen is de laatste jaren 
gebleken dat dit voor vrijwilligers een te zware belasting is. Het voorstel dit in Apeldoorn 
onder te brengen is daarom verstandig.  
 

 

Aanvullende taken 

Materieel in aanvulling op de basiszorg: veeredinstallatie (VIA) 

Adviezen: 

 De voorgestelde reductie van het aantal VIA lijkt ons een logische. Wel is het zo dat hier 
geen precies aantal voor te schrijven is. Advies is om bij de plaatsing van deze eenheid 
vooral op de lokale context (inzetten, bereidheid, kennis en motivatie) te letten en deze 
mee te wegen. Als dit leidt tot een hoger aantal dan het voorstel is dat ook acceptabel.  

 

 

Opschaling, slagkracht, gelijktijdigheid en restdekking 

Naast de basis en aanvullende taken moet vanuit het geheel van brandweerzorg gekeken worden 
naar opschaling, slagkracht, gelijktijdigheid en restdekking.  

Adviezen: 

 Advies is om gelijktijdigheid van incidenten niet te hanteren als zelfstandig argument om 
meer middelen beschikbaar te stellen. Met een netwerk van 56 kazernes is er voldoende 
back-up. Gelet op de kans van optreden kan een tijdelijke (beperkte) terugval in 
(opkomst-)prestatie bestuurlijk worden geaccepteerd.  

 Landelijk wordt veelal de norm gehanteerd dat er bij bijstand en opschaling 50% 
restdekking in de eigen regio achterblijft om invulling te geven aan de basiszorg in het 
eigen gebied. Dit lijkt met tenminste 56 TS’en geen probleem.  

 Elke post heeft een functie in het netwerk op 3 niveaus: basis TS, opschaling, restdekking 
en/of aflossing. Er ligt een ingewikkeld model over de bezetting van een post en de 
urenbesteding van de postcommandant. Ontwikkel een eenvoudiger systematiek waarin 
elke post zijn bijdrage kan leveren (bijv. 3 categorieën posten, klein / middel / beroeps).  

 Om de zelfstandigheid van posten te bevorderen is het advies om in elke post te zorgen 
voor een eigen mogelijkheid voor vervoer van personeel (PM-bus tbv opleiden, oefenen, 
dienstvervoer). 
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Afsluitende beschouwing 

 Benader de brandweerzorg VNOG als een collectieve opgave. Het netwerk van 56 kazernes is een 
waardevolle basis. Het is een gezamenlijke opdracht dit netwerk paraat te houden en van daaruit alle 
taken in samenhang te vervullen. Advies daarbij is om de 24-uurs kazernes een zichtbare rol te laten 
vervullen ten behoeve van het collectief. 

 De slagkrachtmethodiek lijkt een belangrijk deel van het probleem in de stagnatie van de 
doorontwikkeling van de brandweerzorg. De commissie proeft in de gesprekken dat het tot frustratie 
heeft geleid. Quote: 'Men heeft geprobeerd het aan de organisatie uit te leggen, maar dat is niet 
gelukt'. De stukken zijn wel in het bestuur vastgesteld en daarmee 'waar'. In de praktijk is dat dus 
maar de vraag. De methodiek is enerzijds zeer gedetailleerd en bevat anderzijds een aantal 
‘inschattingen’, dat geeft spanning.  

 Advies is om een meer eenvoudige werkwijze te hanteren zodat keuzes bestuurlijk uitlegbaar zijn en 
aansluiten bij de beleving van het brandweerpersoneel. Gebruik daarbij ook data van werkelijke 
inzetten bij het verdelen en optimaliseren van materieel. Hanteer daarbij een meer gebiedsgerichte 
benadering op basis van opkomstprestatie (‘hoe snel zijn we waar’) en niet alleen op basis van ‘waar 
zijn we te laat’. Weeg de knelpunten vervolgens ook op basis van werkelijke inzetfrequentie en 
motiveer afwijkingen.  

 De gedetailleerde slagkracht modellen zijn naar onze mening bestuurlijk moeilijk te interpreteren. 
Vertaal de operationele informatie waar nodig naar heldere bestuurlijke keuzes. Maak daarbij 
onderscheid in de operationele hoe-vraag en de bestuurlijke wat-vraag.   

 Het traject ‘first responder brandweer’ waarbij een basiseenheid rol vervult bij 1
e
 lijn medische 

hulpverlening hebben wij niet beschouwd. Gelet op de relaties met de taken van de ambulancezorg 
vereist dit breder onderzoek en afweging.  

 De voorstellen voor optimalisering hebben betrekking op de basiseenheden. Wij adviseren om in 
aanvulling daarop ook te kijken naar de inrichting van de operationele leiding & coördinatie. 

 Wij hebben gezien dat de teamleiders IB gaandeweg, mede naar aanleiding van de gesprekken, 
initiatief hebben genomen om voorstellen te doen voor optimalisatie en verbetering. Daarbij hebben 
ze laten zien dat ze in staat zijn gezamenlijk kritisch te kijken en scherpe voorstellen te doen.  

 Implementeren van veranderingen in hoeveelheid en spreiding van materieel over brandweerposten 
zijn gevoelige trajecten. Advies is om bij de herverdeling niet alleen te wegen op ‘harde’ criteria als 
dekking en spreiding op basis van opkomsttijd maar ook naar zaken als garantie van uitruk, verdeling 
belasting qua inzetten, inspanning voor vakbekwaamheid, mate van specialisatie en de ‘balans winst / 
verlies per post’ te kijken.  

 De voorgestelde aanpassingen vereisen commitment van iedereen, bestuur en brandweerorganisatie. 
Daarnaast is collectief leiderschap van postcommandanten en teamleiders IB nodig. Maak vanuit dat 
collectief iemand verantwoordelijk voor de implementatie en laat hem of haar periodiek rapporteren 
over de voortgang en eventuele knelpunten.  
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Overzicht gebruikte bronnen 

Documenten 

 Eindrapport slagkracht brandweerzorg, september 2014 (inclusief bijlagen) 

 Rapportage risicogestuurde slagkracht, ongedateerd 

 Implementatieplan risicogestuurde slagkracht, februari 2016 

 Notitie ‘Posten zijn de basis’, november 2017 

 Model bezetting blusvoertuigen VNOG, januari 2019 

 Presentatie ‘Optimalisatie brandweerzorg VNOG’ tbv externe commissie, 18 april 2019 

 Spreadsheet: Voorstel repressieve organisatie VNOG, 18 april 2019 

 

Gesprekken 

12 maart 2019: inleidende bijeenkomst met teamleiders IB en commandant brandweer 

18 maart 2019: inhoudelijke bijeenkomt met teamleiders IB en vakspecialisten 

15 april 2019: gesprek teamleiders IB, toelichting over presentatie optimalisering brandweerzorg 

15 mei 2019: toelichting op het advies door voorzitter externe commissie aan teamleiders IB  



 

 

Impact scenario’s op de dekking van de tankautospuit 

Legenda: De dichtheid van de kleur geeft aan hoeveel tankautospuiten binnen 15 minuten ter 

plaatse kunnen zijn (licht = 1 / donker = 4). 

Huidige scenario 

 
 
Basis scenario 

 



 

 

 

 
Basisplusscenario 

 



Overzicht operationele functionarissen, inzetten en kosten van de piketten 

Piket  Opkomstcriteria  
conform ROF 

Wettelijke 
opkomsttijd, waar 
80% moet voldoen  
 

Aantal 
gebieden 

personen  
per 
gebied 

Aantal 
inzetten 
2018 

Vaste piket 
vergoedingen 
per piket1 

Beschik-
baarheid 
dienst 
voertuig  

Operationeel Leider
   

Vanaf GRIP 2  Grip 2: 45 minuten  
Vanaf Grip 4 en 
hoger: geen  
 

1 5 4 € 30.000 1 

Leider COPI (combi 
met HOvD) 

Vanaf GRIP 1 45 minuten  
 

2 5 15 
 

€ 30.000 2 

Informatiemanager2 Copi: vanaf GRIP 1 
Zeer grote brand of 
hulpverleningsinzet 
ROT: vanaf GRIP 2 

30 minuten 3 5 15 
 

€ 90.000, 
waarvan  
€ 30.000 voor 
rekening 
gemeenten 

3 

Perspiket  
  

Vanaf middelbrand, bij 
specifieke branden (zoals 
schoorsteenbrand rieten kap, bij 
incidenten met bestuurlijke 
consequenties) en op verzoek 

van OvD-B, HOvD, ACB, OvDG, 
ACGZ 
Copi: Vanaf GRIP 1  

30 minuten  
 

1 6 452 € 30.000 geen 

 

Algemeen 
commandant 
Brandweer 

Vanaf GRIP 2 en hoger; 
 

45 minuten 
 

1 5 22 
 

€   30.000 1 

Hoofd officier van 
dienst Brandweer 

Vanaf GRIP en bij relevante 
brandweerinzet 

30 minuten  

 
2 5 63 

 
€   60.000 2 

Officier van dienst 
Brandweer 

Vanaf GRIP 1 en relevante 
brandweerinzet 

30 minuten  
 

6   5 1392 
 

€ 180.000 6 

Adviseur gevaarlijke 
stoffen 

Vanaf GRIP 1 en relevante 
brandweerinzet 

60 minuten  
 

1 5 61  €   30.000 1 

Team Brandonderzoek Vanaf middelbrand of op 
verzoek bevelvoerder 
 

geen 
 

1 6 100 €   30.000 1 

                                                           
1
 1 piketcirkel kost € 23.500 plus € 7.500 werkgeverslasten is afgerond € 30.000 

2 In de ROF is bepaald dat er twee IM-gebieden zijn. Gemeenten hebben een derde piketcirkel IM ingericht (gefinancierd vanuit gemeenten) en zijn de IM-ers inzetbaar in 
COPI, ROT en GBT. Een vijftal gemeentelijke functionarissen draait mee als IM-er, gemeenten hebben nu niet langer piketcirkels van gemeentelijke informatie-coördinatoren 
tbv het GBT nodig.  



 

 
Directeur publieke 
gezondheid  (DPG)  

Op verzoek van de Algemeen 
Commandant Geneeskundige 
Zorg 
Op verzoek van de 
burgemeester 
GRIP 3 en hoger 
Incident met politiek/bestuurlijk 
consequenties 

90 minuten  
 

1 i.c.m. 
IJsselland 

2 vanuit 
de VNOG  

5 €  15.000 geen 

Algemeen 
commandant 
geneeskundige zorg 

(ACGZ) 

Bij (dreigende) opschaling naar 
GRIP 2 of hoger, op verzoek 
OvDG. ingrijpende 

gebeurtenissen, Incident met 
bestuurlijke consequenties. 
Bij continuïteitsproblematiek in 
de zorg. 

45 minuten  
 

1 5 93 + 16 
consulten  

€   30.000 1 

Hoofd informatie 
geneeskundige zorg 
Hoofd ondersteuning 
geneeskundige zorg  

Vanaf GRIP 2 en op verzoek 
Algemeen Commandant 
Geneeskundige Zorg. 

60 minuten 
 

1 6 9 4 €   30.000 geen 

Officier van Dienst 
Geneeskundig (OvDG) 

Als Teamleider Acute 
Gezondheidszorg 
Met name: inzet van drie 
ambulances of meer, bij 
ongeval met beknelling, met 
personen met letsel of met 
eigen medewerkers en bij inzet 
van MMT en First Responder. 
 
Als Adviseur CoPI 
Vanaf GRIP 1, inzet GGB code 
10, bijzondere inzet, op verzoek 
van 1e ambulance, brandweer, 
politie, gemeenten, andere 
hulpverleningsdiensten. 

30 minuten 
 

3 7 391 €   90.000 3 

Vrije instroom Opkomstcriteria cf ROF Streeftijd conform 
crisisplan 

aantal 
gebieden 

personen 
per 
gebied 

Aantal 
inzetten 
2018 

Vaste 
piketkosten  

Dient-
voertuig 

Beleidsondersteuner 
  
 

GRIP 2 of hoger 45 minuten  1 7 4  geen  Geen  

                                                           
3
 Exclusief 16 consulten voor advies en exclusief inzetten tijdens langdurige griepepidemie 2018. 

4
 Exclusief inzetten tijdens langdurige griepepidemie 2018 en monitoring bij bijzondere gebeurtenissen, zoals tijdens de jaarwisseling. 



Plotter 
 

Vanaf GRIP 1 of op verzoek van 
de Informatiemanager 

40 minuten  
 

1 7 19  geen Geen  

Logger 
 

Vanaf GRIP 1 of op verzoek van 
de Informatiemanager 

geen 1 9 19 geen  Geen  

Strategisch adviseur 
brandweer RBT / GBT 

Vanaf GRIP 3  60 minuten 
 

1  2  1 geen  Geen  

Operationeel 
medewerker 
actiecentrum  

   7 9  geen  Geen  

 

 

 

 

 



 

1 
 

Communicatiestrategie en planning na Bestuurlijke Tweedaagse 18 en 19 september 2019 
 
 

1. Afbakening communicatiestrategie en planning 

Deze communicatiestrategie en -planning heeft betrekking op het 

communicatietraject tot en met de besluitvorming op 12 

december 2019 en beschrijft wat de VNOG nodig heeft om te 

communiceren over de bestuursopdracht en het proces 

daaromtrent. Het plan is afgestemd op de –processen van de 

gemeenten en de VNOG. De mijlpalen zijn aangegeven. 

 

2. Uitgangspunten communicatie 

Bij de communicatie hanteert de VNOG de volgende 

uitgangspunten: 

- Tijdig: We houden regie op de communicatie door het maken 

van een communicatieplanning. Hiermee voorkomen we dat 

we achter de feiten aanlopen en het risico lopen dat 

belanghebbenden reeds via andere kanalen geïnformeerd 

zijn. Iedereen moet zich betrokken, gehoord en geïnformeerd 

voelen. 

- Zorgvuldig: We houden belanghebbenden continu op de 

hoogte met feitelijke informatie. Met een kanaal en in een 

toon die past bij de doelgroep.  

- Eenduidig en eenvoudig: We formuleren een heldere 

gemeenschappelijke kernboodschap. Deze wordt direct na de 

tweedaagse geformuleerd. De voorlopige boodschap is gericht 

op het proces om te komen tot besluitvorming.  

- Direct belanghebbenden voor algemeen publiek: Hoe groter 

het belang, hoe eerder betrokkenen geïnformeerd worden.  

 

3. Woordvoering 

De woordvoering doet de heer D.G.L. Kransen, interim directeur 

VNOG, of de waarnemend voorzitter van het bestuur van de 

VNOG. Coördinatie van de woordvoering doet mevrouw H. Otten, 

senior communicatieadviseur VNOG. E-mail: h.otten@vnog.nl  

 

 

4. Voorlopige kernboodschap 

Tijdens de bestuurlijke tweedaagse worden kernboodschappen 

geformuleerd, omdat dit op moment nog niet mogelijk is.  

Eerst moet de bestuurlijke richting worden bepaald.   

 

Vervolgens brengen we het volgende in kaart:  

 

Interne situatie 

Wat speelt er in de organisatie? 

Medewerkers worden goed geïnformeerd in aanloop naar de 

besluitvorming van het AB op 12 december. Hiermee willen we 

bereiken dat medewerkers zich ervan bewust zijn dat de VNOG 

met de uitgezette koers een organisatie wordt die zich op de 

toekomst voorbereidt. Medewerkers dragen verantwoord en trots 

zorg voor een veilige regio en dragen dit uit. 

 

Wat is de communicatiestijl in het huis? 

Interne communicatie vindt zoveel mogelijk plaats door 

persoonlijke (team)gesprekken met afdelingshoofden. Algemene 

berichtgeving gebeurt via e-mail met als afzender de interim 

directeur. 

 

Externe situatie 

Wat zijn trends en ontwikkelingen? Wat zijn relevante issues en 

wat is het humeur van het umfeld? 

We monitoren en duiden berichten op sociale media en 

registreren vragen van externen.  

 

Ambitie 

Wat is de kernopdracht, waar gaan we voor en waar staan we 

voor? 

Op basis van kwaliteit en efficiency maken we van de VNOG een 

toekomstbestendige organisatie, die veiligheid en zorg biedt aan 

iedereen die in de regio woont, werkt of recreëert.  

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=AJvaosbA&id=0834FE41D6D7226A7488F0D53A700E2593C18A65&thid=OIP.AJvaosbAGXWM5MOCqC1jegHaFA&mediaurl=https://jpgeersing.nl/media/uploads/nl/portfolio/previews/thumb/vnog_logo_jpgeersing_muziek_hilversum.jpg?_%3d1536054226&exph=372&expw=550&q=logo+vnog&simid=607987494987629562&selectedIndex=1
mailto:h.otten@vnog.nl
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Accountability 

Waarvoor zijn we verantwoordelijk en hoe willen we daarvoor 

verantwoordelijk zijn? 

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland heeft één missie: 

Samen werken aan veiligheid. De belangrijkste doelen zijn: 

1. Het voorkomen en beperken van incidenten, rampen en crises. 

2. Het bestrijden van incidenten, rampen en crises. 

3. Herstel na een ontwrichte situatie. 

Na de bestuurlijke tweedaagse wordt een richting bepaald om het 

dienstverleningsniveau van de VNOG af te stemmen op de 

beschikbare middelen. Telkens als over deze richting 

gecommuniceerd wordt, opmerken dat hierover een definitief 

besluit wordt genomen op 12 december. 

 

Hoe laten we zien dat we dit realiseren en wat dit oplevert? 

Vooralsnog met een concreet voorstel dat op 12 december ter 

besluitvorming voorligt aan het AB. Daarna wordt de boodschap 

op inhoud concreet. 

 

Stakeholders 

Wie moet zich committeren aan de te volgen communicatie-

strategie en de ambitie? 

Het DB en AB van de VNOG, de colleges en gemeenteraden van 

22 gemeentes, beroeps- en vrijwillige medewerkers, ACB'ers 

NOG (Adviseurs Crisisbeheersing), financieel ambtenaren. 

 

Wie zijn de ‘partners’: met wie moet worden samengewerkt om 

de ambitie te realiseren?  

Defensie, waterschappen, openbaar ministerie, GGD, politie en 

provincie. 
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5. Communicatieplanning 

 

Datum Activiteit Omschrijving Te bereiken effect/doelstelling 
Voorafgaand 
aan 
tweedaagse 
tijdens 
verschillende 
interne 
momenten 

Bijpraten medewerkers 
door afdelingshoofden 

Afdelingshoofd praat medewerkers bij over 
de hoofdlijnen van de dienstverlenings-
scenario’s en bouwstenen die voorliggen 
op de tweedaagse. 

Medewerkers meenemen in het proces en 
begrip krijgen voor de uitgewerkte en 
voorgestelde scenario’s. Er is tevens 
gelegenheid om vragen te stellen. 

18, 19 
sept 

Bestuurlijke Tweedaagse Algemeen Bestuur van de VNOG gaat in 
gesprek over de voorgestelde scenario’s 
en geeft de richting voor de (middel)lange 
termijn voor de VNOG aan.  

Richting bepalen voor de (middel)lange termijn. 

20 sept Persbericht opstellen 
 

 Eenduidige communicatieboodschap en houden 
van regie op communicatie. 

23 sept 
 

OR informeren Informeren over resultaten bestuurlijke 
tweedaagse en voortgang proces. 

Meenemen in het proces en betrekken bij 
voortgang. 

24 sept 
 

E-mail naar alle 
medewerkers (beroeps 
en vrijwilligers) 
 

Communicatiebericht waarin de directeur 
de medewerkers informeert over 
resultaten van de bestuurlijke tweedaagse 
en het vervolgproces.  

Medewerkers betrokken houden en informeren.  

24 sept 
 

E-mail naar 
gemeentelijke 
deelnemers FAO en 

AOV’ers. 

Communicatiebericht om te informeren 
over resultaten bestuurlijke tweedaagse 
en voortgang proces. 

Adviseurs van de burgemeesters betrokken 
houden en tijdig informeren. 

24 sept 
12.00 uur 

E-mail met persbericht 
onder embargo en met 
woordvoeringsinstructie 
naar alle communicatie-
teams van de 22 
gemeenten 

Sturen persbericht met de mededeling dat 
dit bericht maandag naar de pers gestuurd 
wordt en dat gemeenten dit zelf niet 
hoeven verspreiden of publiceren op hun 
website. Als gemeenten vragen over dit 
bericht krijgen, kunnen zij verwijzen naar 
de coördinator woordvoering van de 
VNOG. 

Duidelijkheid over berichtgeving en het 
communicatieproces. 

24 sept 
12.15 uur 

E-mail naar leden AB en 
colleges en raden 
gemeenten met 
persbericht onder 
embargo 

Ter kennisname sturen persbericht onder 
embargo. Meedelen dat dit bericht 
maandag naar de pers gestuurd wordt. 
Verzoeken om zelf niet te verspreiden of 
publiceren. In bericht aan raden aangeven 
dat raadsleden worden bijgepraat tijden 
raadsinfobijeenkomsten op 24, 25 
september en 1 oktober. 

Regie op communicatie. Bestuur proactief 
informeren. 

24 sept 
11.55 uur 

Persbericht plaatsen op 
website VNOG 

De website van de VNOG is de bron van 
communicatieberichten.  

Eenduidige informatie. Ervoor zorgen dat de 
website van de VNOG dé bron van 
communicatieberichten is. Iedereen kan 
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hiernaar verwijzen. 

24 sept 
12.00 uur 

Persbericht versturen 
naar de communicatie-
adviseurs 
netwerkpartners 
 
 

Informeren over het proces en aangeven 
waar zij met persvragen terecht kunnen. 

Netwerkpartners informeren. Rollen en 
verantwoordelijkheden zijn duidelijk.  

24 sept 
12.05 uur 

Persbericht versturen 
naar de pers 

 Zelf regie op communicatie houden.  

24 en 25 sept 
en 1 okt 
 

Raadsinfobijeenkomsten Toelichten bestuurlijke keuze met 
presentatie.  

Raden tijdig informeren zodat zij het gesprek 
met hun burgemeester zo goed mogelijk 
kunnen voeren en indien gewenst input kunnen 
meegeven ten behoeve van de besluitvorming. 

2, 7 en 10 
oktober 

Medewerkers- 
bijeenkomsten (zowel 
vrijwilligers en beroeps) 
en evt. na de 
bijeenkomsten 
aanvullend bericht op 
intranet en/of per mail 

Bijpraten over de uitkomsten van de 
bestuurlijke tweedaagse.  
Toelichten wat de gekozen richtingen 
inhoudelijk betekenen in het dagelijks 
werk. Benadrukken dat dit nog niet 
definitief is. In december wordt beslist. 

Door tijdig te informeren, medewerkers 
betrokken en gemotiveerd houden. 

15 okt  Bijeenkomst post-
commandanten (in 
aanvulling op de 
bijeenkomsten op 2,7 en 
10 oktober waar de 
postcommandanten ook 
voor genodigd zijn) 

Toelichten wat de gekozen richtingen 
inhoudelijk betekenen voor de posten. 
Benadrukken dat dit nog niet definitief is. 
In december wordt beslist. 

Voorkomen van ruis door eenduidige 
informatie. Door tijdig te informeren, 
medewerkers betrokken en gemotiveerd 
houden.  

31 okt Vergadering AB Vaststellen 2e Financiële Verkenning, 
financiële situatie 2019 globaal bekend. 

Inzicht in financiële situatie van VNOG. 

12 dec Vergadering AB Besluitvorming over uitwerking van de 
scenario’s (o.b.v. de uitkomsten van de 
2daagse) en vaststellen concept kadernota 
2021-2024. 

Helderheid over de koers van de VNOG.  
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