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Onderwerp     :  Beleidsplan 2011-2015 Brandweer Achterhoek West 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Instemmen met het Beleidsplan 2011 – 2015 van Brandweer Achterhoek West; 
2. Dit besluit middels een persbericht bekend maken. 
 
 
 
Aanleiding 
Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) in werking getreden. De Wvr stelt kwaliteitseisen aan 
onder andere de brandweerzorg. De brandweerzorg moet van hoge kwaliteit blijven en verder verbeterd 
worden. Daarom hebben de voormalige gemeentelijke brandweerkorpsen van Bronckhorst, Doetinchem, 
Montferland en Oude IJsselstreek zich verenigd. De brandweerzorg in deze gemeenten wordt sinds 1 januari 
2011 verzorgd door Brandweer Achterhoek West (BAW). Ook is de brandweerorganisatie efficiënter 
ingericht. BAW wil door middel van negen ambities streven naar meer kwaliteit voor minder geld en laten 
zien dat samenwerken écht werkt. 
 
Het beleidsplan bevat de strategische koers van BAW voor de komende jaren. BAW hecht er dan ook 
waarde aan dat het beleidsplan vastgesteld wordt door de gemeenteraad. 
 
Wat wordt met beslissing bereikt 
De doelstelling van dit beleidsplan is door middel van negen ambities de strategische koers voor de 
komende jaren te schetsen. In elke ambitie wordt uitgesproken wat BAW in 2015 bereikt wil hebben. 
 
In 2015… 

• …zijn de vrijwilligers nog altijd de basis van Brandweer Achterhoek West; 
De vrijwilligers zijn het hart van de brandweerorganisatie. Zij hebben repressieve taken, maar ook veel 
kennis en ervaring die BAW anders wil gebruiken. De balans brandweer – werk – privé moet echter 
goed zijn. 
 

• …past de brandweer beter bij de risico’s in Achterhoek West; 
De risico’s van Achterhoek West zijn niet overal gelijk. Het materieel, de bluswatervoorziening en ook 
het oefenprogramma van BAW moeten passen bij deze risico’s. 
 

• …is de brandweer in Achterhoek West op tijd; 
Er mogen verschillen zijn in opkomsttijden doordat BAW nog meer gaat werken aan brandveiligheid en 
voorlichting. Het kan ook betekenen dat de brandweer niet met zes, maar met vier of acht, mensen 
uitrukt. 
 

• …weten de mensen in Achterhoek West wat ze zelf kunnen doen aan hun eigen brandveiligheid; 
BAW maakt de inwoners veiligheidsbewuster en zelfredzaam. De mensen zijn dan nog beter in staat 
voor hun eigen veiligheid te zorgen. 
 

• …is Brandweer Achterhoek West een professionele organisatie: standvastig in de te volgen koers en 
flexibel waar nodig; 

Alles wat BAW doet, doet ze goed. BAW weet waar ze aan werkt en kijkt ook goed om haar heen naar 
landelijke en regionale ontwikkelingen. 
 

• …leert Brandweer Achterhoek West meer van incidenten; 
Iedere dag leren de medewerkers van BAW van hun werk. Niet alleen bij repressieve incidenten maar 
ook op kantoor. 
 

• …is Brandweer Achterhoek West een aansprekende organisatie; 
Binnen de organisatie van BAW mag alles gezegd worden, dit gebeurt met respect. De medewerkers 
gaan eerlijk en open met elkaar om. 



 
• …werken alle medewerkers van Brandweer Achterhoek West op dezelfde manier; 

Vier organisaties zijn samengevoegd in één cluster. De medewerkers van BAW kunnen hun werk slimmer 
organiseren door het op dezelfde manier uit te voeren. 
 

• …laat Brandweer Achterhoek West zien hoe ze het als organisatie doet. 
BAW gaat meten hoe ze haar werk uitvoert. Hoe snel is BAW bij een brand maar ook hoe goed zijn haar 
adviezen. 
 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

 
1.1 Het beleidsplan bevat de koers voor de komende jaren 
Op basis van de Wvr stelt het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 
(VNOG) tenminste eenmaal per vier jaar een beleidsplan vast. Het AB heeft de verantwoordelijkheid voor de 
basisbrandweerzorg in Achterhoek West neergelegd bij de Bestuurscommissie van BAW. BAW is 
verantwoordelijk voor basisbrandweerzorg op alle vlakken van de veiligheidsketen. Vergelijkbaar met de 
VNOG stelt ook BAW tenminste eenmaal per vier jaar een beleidsplan vast. In dit beleidsplan is beschreven 
op welke manier BAW haar verantwoordelijkheid voor de basisbrandweerzorg neemt en wat haar ambities 
voor de komende jaren zijn. 
 
De koers van BAW past bij de landelijke ideeën van De Brandweer over morgen en de daarin 
uitgestippelde koers. Brandweer Nederland heeft in 2010 een nieuw bedrijfsmodel gepresenteerd. De 
strategische reis die hieraan vooraf is gegaan, heeft geleid tot nieuwe inzichten en een nieuwe koers voor de 
brandweer in de komende jaren: De Brandweer over morgen. BAW heeft met behulp van de negen 
ambities in dit beleidsplan haar strategische koers voor de komende jaren bepaald. 
 
1.2 De koers van BAW past bij het gemeentelijke beleid van Oude IJsselstreek 
Het beleidsplan van de brandweer past bij de koers van de vier gemeenten. Voor de gemeente Oude 
IJsselstreek geldt dat de vijf pijlers zoals geformuleerd in hun coalitieprogramma terugkomen in de 
verschillende ambities van BAW. In 2015 weten de burgers wat ze zelf kunnen doen aan hun eigen 
brandveiligheid, door bijvoorbeeld actief voor te lichten. Dit wordt ook omschreven in de pijler ‘Openbare 
orde en veiligheid’. In deze pijler staat ook dat de gemeente vertrouwt op een efficiënt en kwalitatief 
goed toegerust brandweerkorps. Daar sluit BAW zich bij aan. BAW is een professionele organisatie en 
wil werken op dezelfde manier en passen bij de gemeente. Voor een brandveilige omgeving is daarop 
toegesneden vergunningverlening en consequente handhaving van belang, alsmede samenwerking met 
belanghebbende inwoners, bedrijven, het sociaal-cultureel werk, politie en andere partners. 
 
1.3 Het beleidsplan is gerelateerd aan het risicoprofiel en profiel Basisbrandweerzorg 
De VNOG heeft een regionaal risicoprofiel opgesteld. De risicoprofielen van de zes clusters binnen de 
VNOG vormden de basis. Naast het risicoprofiel zijn er ook nog een groot aantal ‘standaard’ risico’s waarbij 
de brandweer taken heeft. BAW gaat een profiel Basisbrandweerzorg opstellen. Hierin worden de taken 
van BAW in geval van die ‘standaard’ risico’s beschreven. BAW gebruikt het risicoprofiel en het profiel 
Basisbrandweerzorg als het kader waaraan alle activiteiten en besluiten de komende jaren worden 
getoetst. Op deze manier wil BAW haar ambities bereiken. 
1.  
Kanttekeningen 
 
a. Bezuinigingen 
De begroting van BAW is gebaseerd op de inwonerbijdrage van de vier genoemde gemeenten aan de 
VNOG. BAW is gestart met een sobere begroting, ingegeven door noodzakelijke bezuinigingen bij zowel de 
gemeenten als de VNOG. Door de brandweerzorg in de vier gemeenten te laten verzorgen door BAW is al 
een aanzienlijke bezuiniging gerealiseerd. Deze bezuiniging is opgenomen in de voorjaarsnota. 
 
Met het opstellen van de negen ambities heeft BAW rekening gehouden met de financiële situatie van de 
vier gemeenten. Uitgangspunt is dat de ambities zoals beschreven in het beleidsplan gefinancierd worden 
vanuit de begroting van BAW.  
 
Mochten de gemeentelijke bezuinigingen leiden tot een aanvullende bezuiniging voor de geclusterde 
brandweer, dan kan dit betekenen dat BAW sommige taken niet meer kan uitvoeren. 
 



 
Kosten, baten, dekking 
BAW gaat er vanuit dat de ambities, zoals beschreven in het beleidsplan gefinancierd worden vanuit haar 
eigen begroting. Mocht dit niet lukken dan komt BAW met voorstellen die conform de gemeentelijke 
werkwijze worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
Uitvoering 
 
Planning 
Als de gemeenteraad het beleidsplan heeft vastgesteld, dan wordt het ter kennisname naar de Bijzondere 
Onderdeelscommissie van BAW en het Dagelijks Bestuur van de VNOG gezonden. 
 
BAW gaat de komende jaren met haar ambities aan de slag. Het beleidsplan bevat per ambitie een tijdspad 
voor de komende jaren. De ambities en bijbehorende tijdspaden zijn in het beleidsplan samengevat in een 
strokenschema. 
 
Communicatie/participatie 
Vaststelling van het beleidsplan wordt bekend gemaakt in de Gelderse Post. 
 
Evaluatie/verantwoording  
Het beleidsplan wordt vertaald in jaarplannen, met daarin concrete te leveren producten en diensten. 
Jaarlijks wordt bekeken in hoeverre BAW haar doelstellingen heeft behaald en wat betekent voor haar 
negen ambities in het beleidsplan. BAW wil in 2012 en 2014 twee zelfaudits houden, waarbij de negen 
ambities worden geëvalueerd. 
 
BAW maakt gebruik van de gebruikelijke trajecten van financiële en inhoudelijke verantwoording aan de 
gemeenteraad. Verder brengt zij regelmatig verslag uit aan de portefeuillehouder. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
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Voorwoord 
Voor u ligt het Beleidsplan 2011-2015 van Brandweer Achterhoek West (BAW). In dit 
beleidsplan presenteren we op een verfrissende manier onze strategische koers. We 
hebben negen ambities opgesteld. Deze ambities hebben betekenis voor alle teams 
binnen BAW. Elk van de teams heeft haar eigen taken, maar streeft uiteindelijk 
hetzelfde na. De negen ambities laten dit ook zien. 

De brandweer is verantwoordelijk voor de basisbrandweerzorg. Vroeger werd hierbij 
de nadruk gelegd op de repressieve taken van de brandweer. Wij denken dat BAW 
verantwoordelijk is voor basisbrandweerzorg op alle vlakken van de veiligheidsketen. 
De brandweer van Achterhoek West heeft belangrijke taken op het gebied van pro-
actie en preventie. Omdat we weten dat niet alle incidenten voorkomen kunnen 
worden, bereidt de brandweer zich daar op voor (preparatie) en bestrijdt zij 
incidenten (repressie). Waar nodig zorgt zij tenslotte voor passende nazorg. 

Met gepaste trots wensen wij u veel leesplezier met het Beleidsplan 2011-2015. 

Brandweer Achterhoek West: Dichtbij het vuur, dichtbij de basis. Helder. 

Drs. HJ . Kaiser Drs. H.B.M. Tomassen 

orv&s^ 

Voorzitter Bestuurscommissie 
Brandweer Achterhoek West 

Clustercommandant 
Brandweer Achterhoek West 



Negen ambities 

Brandweer Achterhoek West wil in 2015 het nodige bereikt hebben. Daarom heeft zij 
negen ambities opgesteld. 

In 2015... 

...zijn de vrijwilligers nog altijd de basis van Brandweer Achterhoek West; 

...past de brandweer beter bij de risico's in Achterhoek West; 

...is de brandweer in Achterhoek West op t i jd; 

...weten de mensen in Achterhoek West wat ze zelf kunnen doen aan hun 
eigen brandveiligheid; 

...is Brandweer Achterhoek West een professionele organisatie: standvastig in 
de te volgen koers en flexibel waar nodig; 

...leert Brandweer Achterhoek West meer van incidenten; 

...is Brandweer Achterhoek West een aansprekende organisatie; 

...werken alle medewerkers van Brandweer Achterhoek West op dezelfde 
manier; 

...laat Brandweer Achterhoek West zien hoe ze het als organisatie doet. 
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1. Inleiding 

Aanleiding 
Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio's (Wvr) in werking getreden. De Wvr 
stelt kwaliteitseisen aan onder andere de brandweerzorg. De brandweerzorg moet van 
hoge kwaliteit blijven en verder verbeterd worden. Daarom hebben de voormalige 
gemeentelijke brandweerkorpsen van Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude 
IJsselstreek zich verenigd. De brandweerzorg in deze gemeenten wordt sinds 1 
januari 2011 verzorgd door Brandweer Achterhoek West (BAW). Ook is de 
brandweerorganisatie efficiënter ingericht. BAW wil door middel van negen ambities 
streven naar meer kwaliteit voor minder geld en laten zien dat samenwerken écht 
werkt. 

Doelstelling 
De doelstelling van dit beleidsplan is door middel van negen ambities de strategische 
koers voor de komende jaren te schetsen. In elke ambitie wordt uitgesproken wat 
BAW in 2015 bereikt wil hebben. 

Totstandkoming 
De inhoud van het beleidsplan is voorbereid door het management en de 
beleidsmedewerkers van BAW. Zij hebben negen ambities opgesteld. Het 
clustermanagement wilde zoveel mogelijk draagvlak voor de ambities krijgen. Zij 
heeft de ambities dan ook besproken met de Bestuurscommissie van BAW, met het 
Regionaal Managementteam van de VNOG, met de dagdienstmedewerkers van BAW 
en met de Bijzondere Onderdeelscommissie van BAW. 

Besluitvorming 
Dit beleidsplan is vastgesteld door de Bestuurscommissie van BAW. Deze bestaat uit 
de vier burgemeesters van de gemeenten binnen Achterhoek West. Daarna is het 
beleidsplan ter vaststelling aangeboden aan de colleges van B&W en de 
gemeenteraden van de gemeenten binnen Achterhoek West. Het is ook ter 
kennisname naar de Bijzondere Onderdeelscommissie van BAW en het Dagelijks 
Bestuur van de VNOG gezonden. 
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2. BAW in haar omgeving 

In dit hoofdstuk staan de missie en de visie van Brandweer Achterhoek West (BAW). 
Daarnaast worden de wettelijke taken van de brandweer, de plaats van BAW in relatie 
tot de regio en de landelijke ontwikkelingen beschreven. 

2.1. Missie en visie 

BAW staat voor meer dan alleen branden blussen en het bestrijden van andere 
incidenten. Als onderdeel van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en 
verbonden aan de vier gemeentelijke organisaties vervult de brandweer verschillende 
taken op het gebied van de fysieke veiligheid. Dit is als volgt vertaald in de missie en 
visie. 

Missie 
BAW is een professionele organisatie. Op efficiënte, adequate en klantgerichte wijze, 
met haar betrokken vrijwilligers, verricht zij haar wettelijke taken op het gebied van 
brandbestrijding, hulpverlening en rampenbestrijding. Het zorg dragen voor de 
fysieke veiligheid van haar burgers betekent niet alleen dat BAW zich voorbereidt op 
branden en incidenten en deze bestrijdt. Zij verricht ook inspanningen om onveilige 
situaties te voorkomen en beperken, om zo een veiligere woon-, werk- en 
verblijfomgeving voor de burgers te creëren. 

De missie van Brandweer Achterhoek West is zorg dragen voor de fysieke veiligheid 
van de burgers in de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude 
IJsselstreek. 

Visie 
Brandweer Achterhoek West wil een kwalitatief nog betere brandweerorganisatie zijn. 
In 2015 is zij zowel intern als extern duidelijk herkenbaar als een professionele en 
moderne veiligheidsorganisatie. Ze gaat flexibel om met, en speelt in op, 
gemeentelijke, regionale en landelijke ontwikkelingen. Ze heeft een 
kwaliteitszorgsysteem waarbij het vakmanschap en de kwaliteit van de producten en 
de processen gewaarborgd blijven en waar nodig worden verbeterd. 

De kwaliteit van de repressieve taken van de brandweer wordt continu bewaakt en 
geborgd door te voorzien in opleidingen, oefeningen en te werken aan de persoonlijke 
ontwikkeling van de brandweermedewerkers. De brandweer is een lerende en 
klantgerichte organisatie die constant kritisch kijkt naar haar diensten en producten 
en deze zonodig verbetert. 

In 2015 heeft BAW expertise in huis op het gebied van risicobeheersing. Zij is een 
belangrijke partner en adviseur van de verschillende gemeentelijke afdelingen die 
betrokken zijn bij de fysieke veiligheid. Door meer nadruk te leggen op 
risicobeheersing en de kwaliteit er van te vergroten is sprake van een veilige woon-, 
werk- en verblijfomgeving voor de burgers in Achterhoek West. Het verschuiven van 
het accent van het bestrijden van incidenten naar het voorkomen van incidenten past 
bij de filosofie van het landelijke brandweerdenken: 'de brandweer over morgen'. 
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Kernwaarden 
De visie van BAW heeft een aantal kernwaarden die kenmerkend zijn voor haar 
cluster. 

geUikwaard^ 

betrokkenheid 

' ^ « ^ l person, grooffe 

2.2. BAW in de regio: 4 niveaus, 2 richtingen 
BAW is een cluster en daarmee onderdeel van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-
Gelderland (VNOG). De VNOG is één van de 25 veiligheidsregio's in Nederland. Binnen 
de VNOG worden er vier niveaus onderscheiden: landelijk, regionaal, cluster en 
postniveau. Onderstaand plaatje geeft elk van de vier niveaus weer. 

Zowel het regionale niveau en het clusterniveau hebben verschillende kijkrichtingen. 
De VNOG richt zich op datgene wat zich landelijk afspeelt (wet- en regelgeving, 
richtlijnen, protocollen en nieuwe ontwikkelingen) en op de verschillende clusters. 
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BAW richt zich op de veiligheidsregio, op de verschillende posten en op de gemeenten 
binnen Achterhoek West. Daarnaast maakt BAW integraal onderdeel uit van de 
veiligheidsregio en is zij daarmee ook gedeeltelijk verantwoordelijk voor het beleid 
van de VNOG. 

2.3. Wettelijke taken 

De taken van de brandweer zijn omschreven in artikel 3 van de Wet veiligheidsregio's. 
De taken zijn: 

a. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van 
brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al 
hetgeen dat daarmee verband houdt; 

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

De brandweer moet niet alleen branden bestrijden, maar ook branden voorkomen. 
Het nieuwe bedrijfsmodel zoals beschreven in paragraaf 2.4 sluit hier op aan. 

2.4. De Brandweer over morgen 
Brandweer Nederland heeft in 2010 een nieuw bedrijfsmodel gepresenteerd. De 
strategische reis die hieraan vooraf is gegaan, heeft geleid tot nieuwe inzichten en 
een nieuwe koers voor de brandweer in de komende jaren: De Brandweer over 
morgen. 

Voorkomen van branden 
Het idee achter De Brandweer over morgen is dat de komende jaren de 
brandveiligheid wordt vergroot door fundamenteel te vernieuwen in plaats van te 
verbeteren. De nadruk komt minder op de brandbestrijding te liggen, maar meer op 
het voorkomen van branden. Meer brandweerwagens op straat hebben in de 
afgelopen jaren niet geleid tot veel minder slachtoffers. Om mensenlevens te redden 
moet er dus meer worden geïnvesteerd aan de voorkant: het beperken van de kans 
dat het gaat branden. De brandweer is meer dan alleen branden blussen en gaat bij 
maatschappelijke partners en burgers meer investeren in voorlichting en het 
verhogen van het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid. 

-*-«-
Voorkomen Beperken en bestrijden 

- • * -
Voorkomen Beperken en bestrijden 
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Bovenstaande weergave, het vlinderdasmodel, geeft een en ander schematisch weer. 
Het streven is dat het incident (weergegeven met een vlam in het plaatje) zover 
mogelijk naar rechts gaat. Er wordt minder nadruk op effectbestrijding en op 
opkomsttijden gelegd en meer nadruk op kansreductie en het voorkomen van brand 
door voorlichting, advisering en regievoering. 

Gedifferentieerd uitrukken 
De brandweer moet passen bij de risico's van het gebied en ook op die manier worden 
ingericht. Dit betekent volgens De Brandweer over morgen dat de brandweer 
gedifferentieerd kan uitrukken. Dit geldt voor zowel de normen ten aanzien van de 
opkomsttijden als de voertuigbezetting. 

Voor de opkomsttijden van de brandweer gelden normen. Minister Ter Horst, in 2008 
Minister van Binnenlandse Zaken, zei over opkomsttijden en de gestelde normen: 'De 
opkomsttijden worden niet uniform, maar bevinden zich in een bandbreedte, waarin 
de opkomsttijd afhankelijk is van het risicoprofiel van het gebied'.1 Dit is ook de 
filosofie van de Wet veiligheidsregio's. Vanuit het gegeven dat risico's niet overal 
gelijk zijn, is risicodifferentiatie en maatwerk mogelijk. De Bestuurscommissie van elk 
cluster neemt een besluit over de opkomsttijden van haar brandweer. De genomen 
besluiten van alle clusters worden aangeboden aan het bestuur van de 
veiligheidsregio, die dan een besluit neemt over de opkomsttijden in haar regio. Het 
bestuur van een veiligheidsregio kan besluiten gemotiveerd af te wijken van die 
normtijden, als het risicoprofiel dit toe laat.2 Een tankautospuit heeft standaard een 
bezetting van zes mensen.3 Als het risicoprofiel het toe laat, kan onder voorwaarden 
ook flexibel met de voertuigbezetting worden omgegaan. 

2.5. De risico's van Brandweer Achterhoek West 

De Wet veiligheidsregio's verplicht elke veiligheidsregio om een regionaal risicoprofiel 
vast te stellen. Het risicoprofiel geeft inzicht in de risicovolle activiteiten en soorten 
branden, rampen en crises die zich in deze regio kunnen voordoen. 

Het profiel is multidisciplinair, dat wil zeggen dat niet alleen incidenten in kaart zijn 
gebracht waarbij van de brandweer een belangrijke bijdrage wordt verwacht. Het 
profiel bevat ook incidenten die in eerste instantie op het terrein van de politie of 
GHOR liggen, maar waarbij de brandweer wel voor ondersteuning kan zorgen. Het 
risicoprofiel betreft overigens risico's die niet tot de dagelijkse basisbrandweerzorg 
behoren. Risico's zoals woningbranden staan bijvoorbeeld niet in het risicoprofiel 
vermeld. 

Op basis van dit profiel kan gekeken worden of de brandweer voldoende ingericht is 
voor deze specifieke risico's. Dit betreft niet alleen planvorming (is de informatie 
bekend bij iedereen die het moet weten) maar ook materieel (zijn onze spullen wel 
geschikt voor dat specifieke incident) en de voorbereiding (oefenen en opleiden van 
de repressieve mensen). 

Naast het risicoprofiel zijn er ook nog een groot aantal 'standaard' risico's. Hiervoor is 
nog geen eenduidige naam. Voorlopig werkt BAW met de term basisbrandweerzorg. 
Hieronder wordt onder andere verstaan: woningbranden, bedrijfspandbranden, 
ongevallen, bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen, redden op hoogte en 
oppervlakteredding. 

De basisbrandweerzorg is de zorg die door BAW geleverd wordt binnen haar 
verzorgingsgebied. Ze houdt zich bezig met pro-actie, preventie, preparatie, repressie 
en nazorg. Basisbrandweerzorg wordt dus op alle vlakken van de veiligheidsketen 

1 http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=78028, Woe snel moet de brandweer ter plekke zijn? Ook bij 
preventie valt nog een wereld te winnen. 
2 Artikel 3.2.1 Besluit veiligheidsregio's 
3 Artikel 3.1.2 Besluit veiligheidsregio's 

http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=78028
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geleverd. Het is haar eerste prioriteit en grotendeels bepalend voor de inrichting van 
haar brandweerorganisatie. Daarom worden de taken van BAW vastgelegd in het 
profiel Basisbrandweerzorg. 

2.6. De koers van Brandweer Achterhoek West 

Brandweer Achterhoek West heeft met behulp van de negen ambities in dit 
beleidsplan haar strategische koers voor de komende jaren bepaald. De koers van 
BAW past bij de landelijke ideeën van De Brandweer over morgen en de daarin 
uitgestippelde koers. BAW gebruikt het risicoprofiel en het profiel Basis
brandweerzorg als het kader waaraan alle activiteiten en besluiten de komende 
jaren worden getoetst. Op deze manier wil BAW haar ambities bereiken. 
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3. De organisatie 
3.1. Kenmerken gebied 
Het gebied Achterhoek West beslaat de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, 
Montferland en Oude IJsselstreek. In totaal bedraagt het inwoneraantal 168.921 
(2011). Het betreft een landelijk gebied met meerdere kleinere kernen en één grote 
stedelijke kern. De totale oppervlakte van het cluster is 610 km2 en daarmee is het 
één van de grootste clusters in de VNOG. 

3.2. Organisatie 
Brandweer Achterhoek West is een van de zes brandweerclusters binnen de VNOG. 
BAW wordt aangestuurd door een Bestuurscommissie, bestaande uit de vier 
burgemeesters van de vier gemeenten in Achterhoek West. De organisatie is juridisch 
verankerd in de Gemeenschappelijke regeling VNOG. Alle 22 gemeenten binnen deze 
veiligheidsregio nemen deel aan die regeling. In het Algemeen Bestuur (AB) van de 
VNOG wordt elke gemeente vertegenwoordigd door de burgemeester. Vanuit 
Achterhoek West heeft één burgemeester zitting in het Dagelijks Bestuur (DB) van de 
VNOG. Het AB heeft de verantwoordelijkheid voor de basisbrandweerzorg in 
Achterhoek West neergelegd bij de Bestuurscommissie van BAW. 

BAW beschikt over circa 300 vrijwilligers die in dienst zijn van de vier gemeenten van 
Achterhoek West. Deze vrijwilligers werken vanuit elf posten. Daarnaast kent BAW 
een ondersteunende dagdienst van ongeveer 45 medewerkers. De dagdienst is 
organisatorisch opgedeeld in drie teams: Risicobeheersing (RB), Operationele 
Voorbereiding (OV) en Repressie. Deze teams staan onder leiding van een teamleider. 
BAW heeft één clustercommandant. Het management van Brandweer Achterhoek 
West wordt gevormd door de drie teamleiders, onder leiding van de 
clustercommandant. De organisatie wordt ondersteund door de stafondersteuning. 

Bes tuurscommiss ie 
Brandweer Achterhoek West 

C l us te r commandan t 

R is icobeheers ing 
Pro-actie, preventie, 

Objectpreparatie 

Stafondersteuning 
Bestuursondersteuning, Beleid, 

Communicatie, Financiën 

Operationele Voorbereiding 
Operatiën, Opleiden - Trainen 

- Oefenen, Materieel & 
Logistiek 

Repressie 
Posten, vrijwilligers 

Bergh Didam Doetinchem Gendr ingen Hengelo Silvolde 

Steenderen Varsseveld Vorden Wehl Zelhem 
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Het Formatieplan Brandweer Achterhoek West bevat een uitgebreide 
omschrijving van de taken per team. Globaal zijn de taken als volgt verdeeld: 

Team Risicobeheersing 
Het team Risicobeheersing adviseert richting de vier gemeenten bij aanvragen voor 
een evenement- of omgevingsvergunning. Ook bij de ontwikkeling van ruimtelijke 
plannen denkt het team Risicobeheersing mee over de realisatie en inrichting. Het 
team zorgt voor actuele bereikbaarheidskaarten en controleert gebouwen en 
inrichtingen op het brandveilig gebruik ervan. Tenslotte geeft het team 
Risicobeheersing voorlichting over brandveilig gebruik en brandveilig leven. 

Team Operationele Voorbereiding 
Het team Operationele Voorbereiding is verantwoordelijk voor alle aspecten die van 
toepassing zijn op de voorbereiding op daadwerkelijk repressief optreden. Het team 
bestaat uit de vakgebieden Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO), Materieel & Logistiek 
(M&L) en Operatiën. 

Team Repressie 
Het team repressie bestaat uit elf postcommandanten die optreden als coördinator 
van de posten en een belangrijke schakel vormen tussen de teams en de vrijwilligers. 
Deze vrijwilligers staan 24 uur per dag paraat voor het beperken en bestrijden van 
branden en het verlenen van hulp bij ongevallen, rampen e.d. anders dan brand. 
Nazorg is ook onderdeel van dit team. 

Stafondersteuning 
De stafondersteuning is verantwoordelijk voor de beleidsondersteuning aan en 
beleidsontwikkeling binnen BAW. Verder zorgt de stafondersteuning voor brede 
advisering aan het bestuur. 
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4. Ambities 
4.1. Vrijwilligers als basis 

In 2015 zijn de vrijwilligers nog altijd de basis van Brandweer Achterhoek West. 

Brandweer Achterhoek West komt de komende jaren ontwikkelingen tegen. In alle 
gevallen zijn de vrijwilligers de ruggengraat van onze repressieve organisatie. 

Iedere brandweerman / -vrouw binnen BAW is opgeleid om ingezet te kunnen worden 
bij brandbestrijding, (technische) hulpverlening en ongevallen met gevaarlijke stoffen. 
Tevens zijn een aantal vrijwilligers opgeleid voor het uitvoeren van aanvullende taken 
als bevelvoerder, chauffeur/pompbedienaar of als bediener redvoertuig. Naast de 
basisbrandweerzorg zijn er ook enkele specialismen die verspreid zijn over de posten: 
gaspakken, meetploegen, en verzorging van diverse haakarmbakken (schuim, water, 
enz.). Vrijwilliger bij de brandweer zijn betekent nogal wat. 

Het is belangrijk dat het vrijwilliger zijn bij de brandweer goed te combineren valt met 
het werk bij de hoofdwerkgever en de thuissituatie. Voor zowel de vrijwilligers als de 
rest van de organisatie is er het gevoel dat de totale belasting van een vrijwilliger 
steeds groter wordt. BAW wil dit in beeld brengen. In 2012 is van elke vrijwilligers
functie bekend hoe groot de belasting is. BAW gaat ook meer doen om de belasting 
van de vrijwilliger acceptabel te houden. Dit kan bijvoorbeeld door veel dingen voor 
hen te regelen, zoals het zorgen voor goede kleding tot het opzetten en begeleiden 
van goede oefeningen. Maar ook door het aantal loze meldingen te verminderen. De 
organisatie wil ook meer in contact komen met de hoofdwerkgever van de vrijwilligers 
om op deze manier begrip voor het brandweervak te houden en te ontwikkelen. 

Het is voor de vrijwilligers van belang zich verbonden te voelen met de post en ook 
met de organisatie als het grote geheel. Een mogelijk overgang van gemeentelijke 
dienst naar de VNOG moet hieraan niets wijzigen. De postcommandant speelt daarin 
een grote rol. Binnen BAW kunnen de posten hun eigen identiteit behouden. BAW 
gaat tevredenheidonderzoeken houden onder haar vrijwilligers. Zij gaat zich verder 
actief inzetten om haar vrijwilligers te behouden. Het is daarbij ook belangrijk om 
nieuwe vrijwilligers binnen te halen. Per post wordt de komende jaren maatwerk 
geleverd op het gebied van werving. 

De ambities in dit beleidsplan beschrijven veel ontwikkelingen. BAW wil haar 
vrijwilligers ook actief betrekken bij deze ontwikkelingen. Deze bieden namelijk ook 
veel kansen voor de vrijwilligers. Branden en ongevallen blijven altijd plaatsvinden. 
Het uitrukken van de brandweer dus ook. Maar daarnaast moet de brandweer ook 
meer gaan investeren in de voorkant. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld 
voorlichtings- of zelfs controleactiviteiten. Deze activiteiten kunnen gedaan worden 
door vrijwilligers. Vrijwilligers die wegens omstandigheden niet meer uitrukken, 
kunnen op andere manieren worden ingezet voor de brandweer. De ervaring en 
kennis van die vrijwilligers kan worden ingezet bij opleiden en oefenen maar ook bij 
voorlichtingscampagnes. Dit past in de filosofie van Brandweer Over Morgen. 

Tijdspad: 
Jaarlijks: Wervingscampagne vrijwilligers 

Terugdringen loze meldingen 
Voortgangsgesprekken vrijwilligers 

2011: Inventarisatie belasting vrijwilligers 
2012: Analyse verloop vrijwilligers 

Werkgeversdag 
Planvorming Vrijwilliger nieuwe sti j l ' 

2013: Uitvoeren plan 'vrijwilliger nieuwe stij l ' 
2014: Werkgeversdag 
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4.2. Organisatie afgestemd op risico's 

In 2015 past de brandweer beter bij de risico's van Achterhoek West. 

In paragraaf 2.5 is aandacht besteed aan het risicoprofiel van de VNOG en die van 
BAW. De risico's van Achterhoek West zijn op te delen in twee gedeelten. Het eerste 
deel wordt afgedekt door het risicoprofiel. Het tweede deel zijn de risico's die 
verbonden zijn aan de standaardincidenten die de brandweer dagelijks tegenkomt. De 
komende jaren brengt BAW haar risico's in beeld. 

Als de risico's van Achterhoek West over de volledige breedte in beeld zijn, dan 
worden de risico's per scenario uitgewerkt. Gezamenlijk (regionaal) werkt de VNOG op 
deze manier al een groot aantal risico's uit. BAW gaat hiervoor in elk geval het 
regionale risico "brand in gebouw zorg en welzijn" uitwerken. Nadat de risico's zijn 
uitgewerkt, kan BAW de gevolgen in beeld brengen voor het materieel, de sterkte van 
de posten, waterwinning en de vakbekwaamheid van vrijwilligers. 

Materieelplan 
BAW moet op elke brandweerpost over het juiste materieel en materiaal beschikken 
om de incidenten uit het risicoprofiel te bestrijden en tevens basisbrandweerzorg te 
leveren. Daarom stelt BAW een materieelplan op. In dit plan staat per brandweerpost 
de aard en omvang van het materieel en materiaal beschreven wat BAW minimaal 
nodig heeft. Hierbij moet ook nadrukkelijk aandacht zijn voor de basisbrandweerzorg. 

Posten op sterkte 
BAW moet over voldoende personeel beschikken om de incidenten uit het risicoprofiel 
te bestrijden en tevens basisbrandweerzorg te leveren. Het benodigde materieel en 
het benodigde personeel zijn afhankelijk van elkaar en bepalen de slagkracht van 
BAW. Het is van belang voldoende personeel te hebben, te houden en waar nodig te 
werven. In paragraaf 4.1 is hier al meer aandacht aan besteed. 

Beleid bluswater 
Branden bestrijden met drinkwater wordt steeds minder vanzelfsprekend. Bovendien 
is het de vraag of de waterwinning en het gebruik van bluswater op de huidige manier 
nog past bij de risico's van Achterhoek West. BAW stelt een waterwinningplan op met 
daarin beschreven de huidige situatie, landelijke ontwikkelingen die gaande zijn, de 
manier waarop BAW met waterwinning wil omgaan en de verschillende consequenties 
hiervan. Bluswater is van belang bij de bestrijding van de branden zoals genoemd in 
het risicoprofiel, maar zeker ook bij het verlenen van basisbrandweerzorg. 

Oefenbeleidsplan 
BAW stelt een oefenbeleidsplan op, wat is toegespitst op het huidige materieel en de 
huidige bezetting van functies. De aard en de omvang van het materieel en het 
personeel zijn bepalend voor de vakbekwaamheid. Nieuwe vrijwilligers worden naar 
behoefte opgeleid en de reeds opgeleide vrijwilligers moeten oefenen met het 
aanwezige materieel. In het oefenbeleidsplan staat vakbekwaam worden en blijven 
centraal. Daarmee wil BAW zich conformeren aan het project Kwaliteit Brandweer
personeel (KBP) en de Leidraad Oefenen. Op deze manier wordt de kwaliteit van de 
basisbrandweerzorg verhoogd. 

Tijdspad: 
2011: Oefenbeleidsplan 

Uitwerking risico's Achterhoek West 
2012: Materieelplan 

Analyse sterkte posten 
Bepalen maatgevende risico's 
Beleid bluswater 

2013: Beleid bluswater 
2014: Evaluatie oefenbeleidsplan 

i l 
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4.3. Tijdige Basisbrandweerzorg 

In 2015 is de brandweer in Achterhoek West op tijd. 

BAW wil 24 uur per dag, 365 dagen in het jaar tijdige basisbrandweerzorg leveren. 
Deze brandweerzorg wordt geleverd door ongeveer 300 vrijwilligers. Er zijn 
momenten op de dag dat die zogenoemde paraatheid onder druk staat. Een van de 
oorzaken is dat minder vrijwilligers overdag beschikbaar zi jn, omdat ze 
bijvoorbeeld niet werken daar waar ze wonen. Ook trekken mensen weg uit de 
Achterhoek (krimp) en worden de mensen die achterblijven ouder (vergrijzing). 
Hierdoor zijn in de toekomst minder potentiële vrijwilligers beschikbaar voor de 
brandweer. BAW wil echter wel haar taken blijven uitvoeren en basis
brandweerzorg leveren. Daarom worden de vrijwilligers ondersteund door 
dagdienstmedewerkers. Zij werken indien noodzakelijk overdag op een van de 
posten in het cluster BAW om daarmee te paraatheid te garanderen. 

In het Besluit veiligheidsregio's worden normen genoemd voor de opkomsttijden. 
Dit Besluit biedt ook de mogelijkheid gemotiveerd van de normen af te wijken. In 
paragraaf 2.4 is hier ook aandacht aan besteed. BAW moet volgens de Wet 
veiligheidsregio's een profiel Basisbrandweerzorg opstellen waarin de opkomsttijden 
gerelateerd worden aan het risicoprofiel van het Achterhoek West. Daarnaast moeten 
de specifieke objecten preventief gezien op orde zijn en de gebruikers 
veiligheidsbewust en zelfredzaam zijn. Daarom is het van belang dat geïnvesteerd 
wordt op het voorkomen van branden. Het profiel Basisbrandweerzorg wordt 
bestuurlijk vastgesteld. BAW is op tijd als zij binnen de bestuurlijk vastgestelde 
normen basisbrandweerzorg levert. 

In het op te stellen profiel Basisbrandweerzorg wordt ook de voertuigbezetting 
gerelateerd aan het risicoprofiel van Achterhoek West. Een bezetting van zes mensen 
blijft de standaardbezetting, maar op basis van het risicoprofiel wordt flexibiliteit in de 
voertuigbezetting mogelijk gemaakt in het profiel Basisbrandweerzorg. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van de onderzoeken die verschillende brandweerkorpsen in 
Nederland doen of gedaan hebben. Die onderzoeken zijn of worden gedaan om te 
bepalen onder welke voorwaarden flexibel met de voertuigbezetting kan worden 
omgegaan. Het risicoprofiel moet het toelaten, de brandweerzorg moet gewaarborgd 
blijven en de veiligheid van de brandweermensen mag niet in het geding zijn. 

Tijdspad: 
2011: Onderzoek paraatheid elf posten 

Bestuurlijk vaststellen profiel Basisbrandweerzorg 
2012: Vertaling van het regionale risicoprofiel en basisrisicoprofiel naar 

opkomsttijden BAW 
Ontwikkelen instrument om opkomsttijden te monitoren (zie ook ambitie 
'Meetbare kwaliteit') 

2013: Onderzoek variabele voertuigbezetting 
2014: Opstellen beleid 'Brandweer Achterhoek West in 2020' (anticiperen op 

krimp en vergrijzing) 
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4.4. Eigen verantwoordelijkheid maatschappij 

In 2015 weten de mensen van Achterhoek West wat ze zelf kunnen doen aan hun 
eigen brandveiligheid. 

Mensen veronderstellen dat de brandweer levens redt. Het komt inderdaad voor dat 
de brandweer iemand redt uit een brandend pand, maar veel vaker is dit niet 
mogelijk. Ter illustratie: Een gemiddelde kamer staat binnen 4 minuten volledig in 
brand. Voor de brandweer duurt het zeker 10 minuten, ondanks zwaailicht en sirene, 
voordat zij bij de brand is en kan redden en/of blussen. Alles moet er op gericht zijn 
dat de mensen zich in deze fase zelf in veiligheid kunnen brengen. Als iedereen zich 
hier van bewust is, en om die reden ook al maatregelen heeft getroffen, dan worden 
de meeste slachtoffers voorkomen. 

Mensen kunnen dus wel zichzelf redden. Daarom wil BAW de nadruk leggen op het 
voorkomen en beheersbaar maken van branden en incidenten. 

BAW wil samen met de mensen, en maatschappelijk partners, die bewustwording van 
risico's aanpakken. Maatschappelijke partners voor Brandweer Achterhoek West zijn 
bijvoorbeeld: woningbouwverenigingen, zorgverleners, scholen en gemeenten. Het 
zijn maatschappelijke partners met een grote achterban en ze hebben de wil om 
vanuit de organisatie het veiligheidsbewustzijn tussen de oren van de organisatie en 
dus alle mensen te krijgen. 

BAW wil dat de partners en de mensen zich probleemeigenaar gaan voelen en hun 
verantwoordelijkheid nemen. Ze gaat investeren in de samenwerking met deze 
verschillende partijen. Brandweer Achterhoek West wil de bestaande contacten nog 
verder verbeteren en ook nadrukkelijk de samenwerking zoeken met nieuwe partners. 

Door dit te bereiken zijn de volgende stappen voorzien: 
Het verder in kaart brengen en daadwerkelijk opzoeken van de relevante 
maatschappelijke partners. Er zijn momenteel al verschillende contacten met 
maatschappelijke partners, maar dit moet een structureler karakter gaan 
krijgen. 
Planning: start met pilot in 2011. 
Het opsporen en hergebruiken van goede voorbeelden bij partners die nu zelf 
al een belangrijke rol spelen bij de fysieke veiligheid. 
Uitvoering van het landelijke en regionale project 'Brandveilig leven'. 

In 2012 worden de resultaten gemeten en kan er eventueel verder worden 
(bij)gestuurd. 

Tijdspad: 
2011: Plan van Aanpak betrokkenheid relevante maatschappelijke partners 
2012: Uitvoering plan betrokkenheid relevante maatschappelijke partners 
2013: Relevante maatschappelijke partners structureel wegzetten in een netwerk 
2014: Afspraken maken en meten effecten netwerk 
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4.5. Standvastig en flexibel tegelijk 

In 2015 is BAW een professionele organisatie: standvastig in de te volgen koers, 
maar flexibel waar nodig. 

Brandweer Nederland is volop in beweging. Sommige ontwikkelingen richten zich op 
de repressie (innovatieve voertuigen), andere ontwikkelingen richten zich op de 
effectbestrijding (brandveilig leven). Incidenten die gebeuren bepalen soms ook de 
waan van de dag. Met dit beleidsplan heeft BAW haar koers uitgestippeld. Zij wil 
hierin standvastig zijn en zich niet laten afleiden door de waan van de dag. 

Uiteraard betekent dit niet dat BAW haar ogen sluit voor belangrijke ontwikkelingen. 
Eén er van zijn financiële ontwikkelingen. De ambities van het cluster moeten 
financieel uitvoerbaar zijn. Het is voor BAW belangrijk om te weten wat ze nodig heeft 
aan financiële middelen en wat ze er mee kan doen. Ook grote branden of andere 
incidenten zijn belangrijke ontwikkelingen, omdat ze tot nieuwe inzichten kunnen 
leiden. BAW wil zo professioneel zijn dat kennis genomen wordt van die nieuwe 
inzichten en ontwikkelingen en tegelijkertijd kritisch zijn over de toepassing er van. 
Ze is namelijk van mening al enkele jaren op de goede weg te zijn, wat bevestigd 
wordt door De Brandweer over morgen. BAW wil de uitgestippelde koers zo veel 
mogelijk vasthouden en nieuwe inzichten alleen weldoordacht toepassen. 

BAW wil zich presenteren als een professionele organisatie, met medewerkers die 
professioneel met hun vak bezig zijn. Goed personeelsbeleid is hierbij belangrijk. Het 
realiseren van de ambities in het beleidsplan staat of valt met de betrokkenheid, 
bevlogenheid en motivatie van de medewerkers en ruimte voor innovatieve 
initiatieven. BAW sluit aan bij het personeelsbeleid van de VNOG. Er is een 
prominente rol weggelegd voor de functionerings- en beoordelingsgesprekken, 
evenals de daaruit voortvloeiende POP (Persoonlijke Ontwikkel Plannen). Er wordt 
geïnvesteerd in kennisvermeerdering en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast is er 
ook ruimte voor teambuilding. In het kader van de in dit beleidsplan genoemde 
ambities gaat de organisatie als geheel, maar ook de verschillende teams en posten, 
teambuildingsactiviteiten voortzetten en/of verder ontwikkelen. 

Medezeggenschap 
In een professionele organisatie is medezeggenschap belangrijk. Dit wordt gezien als 
een middel om iedereen nog meer bij de organisatie te betrekken en om eventuele 
vragen en innovatieve ideeën ook langs een andere weg ruimte te geven. 

Medezeggenschap voor de vrijwilligers, in een georganiseerde vorm, is nog geen 
gemeengoed binnen BAW. Het doel is om dit verder uit te bouwen en om te komen 
tot een medezeggenschapsvorm dat past bij de clusters binnen de VNOG. 

Tijdspad: 
Jaarlijks: Functionerings- en POP gesprekken 
Tweejaarlijks: Beoordelingsgesprekken 
2012: Voorstel en invoeren van de medezeggenschap in de nieuwe 

organisatie 
BAW organiseert een landelijk symposium Kazernering in 
vrijwilligersorganisaties 
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4.6. Lerende organisatie 

In 2015 leert de Brandweer Achterhoek West meer van incidenten. 

De kwaliteit van brandweer is de afgelopen jaren vaak onderzocht. De resultaten uit 
onderzoeken van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) en de 
Arbeidsinspectie, maar ook resultaten uit activiteiten en projecten bij de brandweer, 
laten zien dat er voldoende aanknopingspunten zijn voor verbeteringen en 
vernieuwing binnen de brandweer. De brandweer kan leren van incidenten. Dit 
hoeven trouwens niet alleen dingen te zijn die niet goed zijn gegaan. Soms gebeuren 
er ook dingen die heel goed zijn gegaan. Daar moeten we ook van leren. 

Iedere dag gebeuren er dingen binnen BAW waarvan de organisatie kan leren. Dit 
heeft niet alleen te maken met het uitrukken van de brandweer. Ook van de manier 
waarop de medewerkers brieven versturen, leiding geven, voertuigen onderhouden, 
adviezen geven, etc. kan geleerd worden. Er moet voor gewaakt worden dat 'het 
leren' vergeten wordt of net even niet belangrijk gevonden wordt. Brandweer 
Achterhoek West wil een steeds betere brandweer worden. Dit kan alleen als de 
organisatie leert van alles dat goed en/of fout gaat. De komende jaren moet BAW 
flink aan het werk om de organisatie zo ver te krijgen dat dit ook gaat gebeuren. 

BAW wil een protocol opstellen om leermomenten clusterbreed weg te zetten. In de 
andere ambities worden verdere producten genoemd die tevens leermomenten voor 
de brandweerorganisatie bevatten. 

Tijdspad: 
2011: Opstellen protocorLeermomenten' 
2012: Invoeren en toepassen van protocol 'Leermomenten' 
2013: Evalueren protocol 'Leermomenten' 
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4.7. Aansprekende organisatie 

In 2015 is Brandweer Achterhoek West een aansprekende organisatie. 

Open en integer 
BAW bestaat uit een samensmelting van vier gemeentelijke korpsen met elk hun 
eigen geschiedenis, gewoonten, geschreven en ongeschreven regels en afspraken. 
BAW wil de aankomende jaren expliciet werken aan de manier waarop intern met 
elkaar wordt omgegaan: aandacht voor de cultuur. Daarnaast houdt BAW ook 
aandacht voor de manier waarop ze zich richting de buitenwereld presenteert. 

Een extern bureau omschrijft BAW als volgt: "Er is weinig hiërarchie, iedereen praat 
met iedereen en is open naar elkaar. Dit zowel zakelijk als privé. De vier afzonderlijke 
gemeentelijke korpsen omschrijven zichzelf als een hecht team. Het sociale aspect is 
zeker belangrijk in de contacten met elkaar. Het resultaat hiervan is wel dat er veel 
'gepraat' wordt en verhalen ook wel eens een eigen leven gaan leiden. De voorkeur is 
echter om direct te zijn in de communicatie en te zeggen waar het op staat. Wel 
wordt aan de andere kant aangegeven dat men veranderen lastig vindt en wanneer 
men elkaar moet aanspreken op bijvoorbeeld gedrag dit niet altijd even makkelijk is." 
Deze analyse geeft een kort en krachtig beeld van BAW dat (h)erkend wordt door de 
medewerkers, vrijwilligers en collega's. 

De ambitie 'Aansprekende organisatie' is gericht op de zachte kant van de organisatie. 
BAW wil een lerende organisatie zijn die zich kenmerkt door een goede sfeer met 
ruimte voor discussie: er kan een inhoudelijke discussie worden gevoerd met verschil 
van mening en met respect voor de ander. Kennis en ervaring worden gewaardeerd 
waardoor medewerkers zich betrokken en gemotiveerd voelen en zelf 
verantwoordelijkheid nemen. BAW is integer: alles wat ze doet kan uitgelegd worden 
aan de 'buitenwereld'. De medewerkers gaan open en eerlijk met elkaar om op basis 
van gelijkheid. De verantwoordelijkheden zijn laag in de organisatie neergelegd en de 
medewerkers leren elkaar aan te spreken op eigen verantwoordelijkheden en gedrag. 

Uitgangspunt is dat goed voorbeeld leidt tot goed volgen. Het gedrag van de leiding
gevenden van BAW moet een voorbeeld zijn voor de andere medewerkers (dagdienst 
en vrijwilligers). BAW investeert de komende jaren in de leidinggevende lagen van de 
organisatie, zodat een open, integere en aansprekende organisatie ontstaat. 

Communicatie 
Communicatie over de ontwikkelingen, werkzaamheden en activiteiten van de 
organisatie richting bestuurders, dagdienstmedewerkers, vrijwilligers, VNOG-collega's 
en gemeentelijke collega's is belangrijk. Ook om op organisatieniveau feedback te 
kunnen krijgen. Communiceren over alles wat speelt is belangrijk om een aan
sprekende organisatie te kunnen worden. Hiertoe zijn allerlei middelen beschikbaar. 
BAW gaat een communicatieplan opstellen dat doelgroepen, de boodschap en de 
middelen gaat beschrijven. 

Op het gebied van interne informatievoorziening wordt er verder geïnvesteerd in 
bestaande media zoals de verschillende websites en de nieuwsbrieven. Juist een 
goede informatievoorziening is de basis van een verdere dialoog. Het meten van de 
resultaten van deze inspanningen is meegenomen in ambitie 'Meetbare kwaliteit'. 

Tijdspad: 
2011: Teamontwikkeling cluster management team 

Communicatieplan 
2012: Teamontwikkeling postcommandanten 

Opstellen integriteitbeleid 
2013: 'Jaar van de integriteit' 

Teamontwikkeling bevelvoerders van de elf posten 
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4.8. Dezelfde werkwijzen 

In 2015 werken alle medewerkers van Brandweer Achterhoek West 

op dezelfde manier. 

Op dit moment kent iedere gemeente binnen Achterhoek West haar eigen 
werkprocessen en werkwijzen. Er is een harmonisatieslag nodig waarbij het 
uitgangspunt geldt dat BAW het beste wil van vier werelden. Dus leren van de 
gemeente die een specifiek proces het beste geregeld heeft. 

Belangrijk uitgangspunt is dat het beschrijven van processen geen doel op zich is. De 
processen hebben tot doel om de vakmensen te ondersteunen en niet andersom. Ook 
hier geldt dat procesbeschrijvingen zo eenvoudig en beknopt als mogelijk moeten zijn. 
Dit om de werkbaarheid er van te bevorderen. Gezond boerenverstand blijft hierbij 
nog het meest belangrijk. 

De harmonisatieslag kent een verdeling op basis van prioriteiten. Bepaalde processen 
zijn belangrijk in het kader van de Arbo en zorgen voor een verbetering in veilig 
werken. Harmonisatie van andere processen kunnen leiden tot een enorme winst in 
tijd en eventueel geld. Iedere post heeft vaak zijn eigen manier van werken. De 
clustervorming mag niet ten kosten gaan van het werkplezier van de vrijwilligers 
maar als de harmonisatie leidt tot een substantiële verbetering van de uitkomst gaat 
BAW deze wel oppakken. In het genoemde jaar worden de bestaande werkprocessen 
binnen de categorie bekeken, bijgesteld en uniform gemaakt. 

Automatisering en informatisering gaat BAW helpen om de harmonisatieslag te 
maken. Hierbij wordt de samenwerking op regionaal gebied gezocht. Op het gebied 
van materieel en materiaal is al een softwareprogramma aangeschaft. Ook voor de 
urenregistratie van vrijwilligers en uitruktijden is al een programma voorhanden. Voor 
risicobeheersing moeten de vier gemeenten op een gelijke wijze bediend worden door 
de brandweer. Hierbij is het zoeken naar een ICT-programma dat hierbij 
ondersteunend kan werken. 

Tijdspad: 
2011: Inventariseren processen en werkwijzen 

Prioritering werkprocessen 
Onderzoek naar geschikte software voor de werkprocessen van BAW 
Invoering en gebruik van ondersteunende software 

2012: Harmoniseren en beschrijven van processen met prioriteit'Hoog' 
2013: Harmoniseren en beschrijven van processen met prioriteit'Middel' 
2014: Harmoniseren en beschrijven van processen met prioriteit'Laag' 
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4.9. Meetbare Kwaliteit 

In 2015 Laat Brandweer Achterhoek West zien hoe ze het als organisatie doet. 

In dit beleidsplan zijn negen ambities opgesteld. Om de aankomende jaren te weten 
hoe BAW er voor staat met het realiseren van deze ambities, wordt de kwaliteit 
gemeten. Hoe kan bepaald worden of BAW in 2015 de gestelde ambities/doelen 
gehaald heeft? Door de systematiek van de Deming circle toe te passen: Dit 
beleidsp/an is van BAW, zij laat zien wat ze doet en wat ze wil verbeteren. Deze 
verbeteringen gaat ze doen, het resultaat wordt gemeten en getoetst aan haar plan. 
Als laatste wordt waar nodig bijgestuurd (plan-do-check-act). Deze systematiek past 
bij de audit die in het voorjaar van 2011 in alle clusters van de VNOG wordt 
uitgevoerd. Dit is de nulmeting van BAW als nieuwe organisatie. 

Verschillende ICT toepassingen kunnen BAW helpen met het meten van haar 
prestaties. Zo gebruikt BAW software om te kunnen zien hoe ambitie drie uitgevoerd 
wordt: is de brandweer op tijd als de burger/ondernemer haar nodig heeft. Het 
softwareprogramma van Risicobeheersing moet laten zien hoe snel adviezen weer 
richting de klant gaan. 

BAW gebruikt ook een kwaliteitskaart. Dit is een schema waarop overzichtelijk te zien 
is met kleuren (rood, groen en oranje) hoe het gaat met de uitvoering van de taken 
van BAW. In de kwaliteitskaart zijn ook de ambities opgenomen. Zo kan de 
Bestuurscommissie sturen op de brandweerorganisatie. 

Tijdspad: 
Kwartaal: 
Jaarlijks: 
Tweejaarlijks: 
2011: 

2012: 

2013: 

2014: 

Overzicht uitruktijden 
Activiteitenplan, inclusief kwaliteitskaart 
Tevredenheidonderzoek onder vrijwilligers 
Invoering en gebruik van software om uitruktijden inzichtelijk te 
maken 
Ontwikkelen systeem om kwaliteit te meten 
Zelfaudit 1 
Invoering en gebruik van systeem om te meten 
Klanttevredenheidsonderzoek (gemeenten en bedrijven en 
instellingen waar we voor controle en toezicht komen) 
Zelfaudit 2 
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5. Financieel kader 

Voor de komst van BAW was er sprake van vier brandweerbegrotingen. Als gevolg 
van de clustervorming zijn de brandweerbegrotingen van de gemeenten Bronckhorst, 
Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek samengevoegd tot één begroting voor 
BAW. Niet alle kostenposten van die begrotingen zitten in de BAW-begroting. De 
kostenposten Vergoedingen vrijwilligers', 'investeringen materieel' en 'huisvesting' 
blijven vooralsnog in de gemeentelijke begroting van elk van de vier gemeenten. 

Elk van de vier gemeenten levert een gelijke inwonerbijdrage aan de VNOG. Daar is 
de begroting van BAW op gebaseerd. Deze begroting valt onder de 
verantwoordelijkheid van de Bestuurscommissie. Samen met de vier gemeentelijke 
brandweerbegrotingen vormt dit het financiële kader voor BAW. In zijn totaliteit gaat 
het over € 9.000.000,-. Op de BAW clusterbegroting staat ongeveer € 4.000.000,-. 
Het overige bedrag staat ten behoeve van de brandweer op de vier gemeentelijke 
begrotingen. 

De clusterbegroting maakt onderdeel uit van de begroting van de VNOG. Als 
onderdeel van deze begroting doorloopt de clusterbegroting de normale bestuurlijke 
trajecten. Deze trajecten passen binnen de gebruikelijke financiële verantwoording 
aan de gemeenteraden. Naast de financiële verantwoording legt BAW inhoudelijk 
verantwoording af door middel van de kwaliteitskaart, die in paragraaf 4.9 is 
beschreven. 

Bezuinigingen 
De vorming van BAW heeft geresulteerd in een financieel efficiëntere organisatie. Dit 
komt met name doordat de totale formatie in het formatieplan van BAW minder is dan 
het totaal van de eerdere vier gemeentelijke brandweerformaties. Door de 
brandweerzorg in de vier gemeenten te laten verzorgen door BAW is dus al een 
aanzienlijke bezuiniging gerealiseerd. Het gaat om meer dan 10% van de totale 
begroting van BAW: het totaal bedrag is € 530.000,-. Deze bezuiniging zorgt ervoor 
dat de gemeenten in 2013 minder betalen voor de brandweer. In de BAW-begroting 
van 2011 en 2012 is al rekening gehouden met de bezuiniging van 10%. De gelden 
die in 2013 terugvloeien naar de gemeenten, de zogenaamde elipsgelden, worden in 
2011 en 2012 ingezet om BAW verder op te bouwen. Er wordt in de jonge organisatie 
geïnvesteerd om de gewenste kwaliteitsverbetering zoals gesteld in de Wet 
veiligheidsregio's en om het uitgangspunt voor de clustervorming te kunnen 
realiseren. 

Her beleidsplan binnen het huidige financiële kader 
Met de clustervorming is al een efficiëntieslag gemaakt, zoals hierboven beschreven. 
Het beleidsplan kan nog een extra efficiëntieslag betekenen, met bijbehorende 
bezuinigingen. Mochten de gemeentelijke bezuinigingen leiden tot een aanvullende 
bezuiniging voor de geclusterde brandweer, dan kan dit betekenen dat BAW sommige 
taken niet meer kan uitvoeren. Met het opstellen van de negen ambities heeft BAW 
uiteraard rekening gehouden met de financiële situatie van de vier gemeenten. 
Uitgangspunt is dat de ambities zoals beschreven in dit plan gefinancierd worden 
vanuit de begroting van BAW. Mocht dit niet lukken dan komt de brandweer met 
voorstellen die conform de gemeentelijke werkwijze worden voorgelegd aan de vier 
gemeenteraden. 
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