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4. PROGRAMMAPLAN BRANDWEER 
 

4.1. Doel van het programma 

Samen met Crisisbeheersing hebben wij een belangrijke taak om Fryslân veiliger te maken. Dit doen we in 

actieve samenwerking met burgers en organisaties in onze netwerksamenleving. We zijn nieuwsgierig en 

steeds bewust van wat zich in onze omgeving afspeelt. Bovendien willen we data en technologie slim 

inzetten om de veiligheid in Fryslân te vergroten.  

 

4.2. Speerpunten Brandweer Fryslân 

Naast de gezamenlijke ambities met Crisisbeheersing werken we in 2023 verder aan onderstaande 

speerpunten voor de brandweer. Zij dragen, samen met ons reguliere werkpakket, bij aan het streven naar 

minder incidenten, minder slachtoffers en minder schade. 

 

Samen aantoonbaar vakbekwaam 

In 2023 hebben wij een steeds actueler inzicht in de mate van vakbekwaamheid van het 

brandweerpersoneel. Zowel medewerkers, ploegleiders als clusterhoofden gebruiken dit inzicht. Er kan 

daardoor sneller worden bijgestuurd bij behoefte. Bovendien is in 2023 het oefenaanbod verbreed met 

zowel digitale als fysieke oefeningen. Geleerde lessen van regionale- en landelijke inzetten worden steeds 

sneller onderdeel van het oefenprogramma. Met een breed oefenaanbod kan snel worden ingespeeld op 

de behoefte van een medewerker of ploeg.  

 

Samen aantoonbaar paraat 

In 2023 hebben we een actueel en betrouwbaar beeld van onze repressieve slagkracht (mens en 

materieel) en anticiperen wij adequaat op paraatheidsproblemen. We voeren gesprekken over de 

paraatheid en de geleverde operationele prestaties, zoals over de daadwerkelijke bezetting, uitruk- en 

opkomsttijden. Op basis van vastgestelde normen wordt hierover gerapporteerd.  

 

Risicogericht en – bewust samenwerken 

In 2023 werken wij risicobewust en risicogericht samen en richten wij ons primair op de 

risico’s die ertoe doen. Wij halen onze informatie uit risicoanalyses zoals onze risicoprofielen en advisering 

in het kader van omgevingsveiligheid en brandveiligheid. Op deze manier laten wij vanuit onze integrale 

deskundigheid meerwaarde zien.  

Wij zijn bewust van risico´s in de omgeving. Om risicogericht te kunnen werken, hebben wij kennis over 

het verloop van incidenten en weten wij hoe wij ze moeten bestrijden. Ook hebben wij goed zicht op ons 

repressieve potentieel. Om veilig en effectief repressief op te kunnen treden, hebben brandweermensen 

kennis van de preventief aanwezige voorzieningen, hulpmiddelen en de werking daarvan. 

Risicobeheersing legt daarom meer dan voorheen verbanden tussen vakgebieden in het netwerk, zowel 

intern als extern.  
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4.3. Resultaten in 2023 

 Doel Resultaat 

Samen aantoonbaar 

vakbekwaam 

Vervolgontwikkeling 

aantoonbare Vakbekwaamheid 

Door VMS (Veiligheidspaspoort) verder te 

ontwikkelen 

• is er actueel inzicht beschikbaar over 

de staat van vakbekwaamheid. 

• is de registratie van oefenmomenten 

verbeterd. 

• kunnen oefenplanningen aan de hand 

van rapportages bijgestuurd worden. 

Verbreding oefenaanbod Doorontwikkelde oefenbibliotheek voor 

fysieke, digitale en/of virtuele 

oefenactiviteiten. 

 Doel Resultaat 

Samen aantoonbaar 

paraat 

Adequate huisvesting 

Uitvoering geven aan de eerste 

tranche van de bouwagenda (die 

loopt tot en met 2026). 

• Grootschalige renovatie kazerne 

Drachten is afgerond. 

• Nieuwbouw kazerne Makkum is 

afgerond. 

• Nieuwbouw kazernes Parrega, 

Damwoude, Langweer, Sneek en 

Terschelling-West zijn voorbereid of in 

uitvoering. 

Paraatheidsmonitoring 

Verbeterd zicht op onze 

paraatheid. 

• De paraatheidsystematiek is uitgebreid 

met een monitoringsfunctie. 

• We weten hoe we data over 

paraatheid kunnen gaan analyseren. 

 

 

Speerpunt Doel Resultaat 

Brandweer breed Verrijken databeheer op vlak 

van uitruk- en opkomsttijden 

Het automatisch statussen is gerealiseerd. 

 

Digitale dienstverlening 

Verhogen en verbeteren van 

onze digitale dienstverlening. 

Het informatiebeleidsplan VRF is voor een 

deel geïmplementeerd. Voor 2023 behelst 

dit onder andere: 

• Er is uitvoering gegeven aan het 

versnellingsplan informatieveiligheid. 

• Data en datamanagement, gericht op 

stuurinformatie intern en extern, is 

verbeterd. 

• De gegevensuitwisseling met burgers 

en ketenpartners is verbeterd. 

• De i-functie is beter in de organisatie 

ingericht. 

 

Uitstekend werkgeverschap 

We willen een aantrekkelijke 

werkgever zijn. 

• Er is diversiteitsbeleid ontwikkeld. 

• Uit een onafhankelijke enquête blijkt 

dat medewerkers ons voor het tweede 

jaar op rij een Great Place to Work 

vinden. 

Duurzaamheid Er is een visie op duurzaamheid ontwikkeld, 

met daarin een balans tussen ambitie en 

praktische werkelijkheid van de 

brandweerorganisatie. 
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 Doel Resultaat 

Risicobewust en -

risicogericht 

samenwerken 

Natuurbrandbestrijding Verder 

uitwerken en borgen van de 

repressieve aanpak voor 

natuurbrandbeheersing. 

 

 

Er is uitvoering gegeven aan de repressieve 

visie door materieel aan te schaffen 

conform vastgesteld materieelplan. 

 

 

Natuurbrandbeheersing 

Gebiedsgericht werken op basis 

van per gebied vastgestelde RIN 

(Risico Index Natuurbranden).  

De relevante natuurgebieden uit de 

gebiedsgerichte aanpak werken (of zijn in 

werking getreden) op basis van de 

geactualiseerde RIN. 

Energietransitie 

Voorbereiden op nieuwe 

veiligheidsrisico’s. 

Er is uitvoering gegeven aan het meerjarig 

programma waar incidentele middelen 

voor gereserveerd zijn. 

Operationele 

informatievoorziening 

Inzetten van de VRF GEO- 

voorziening. 

Werkprocessen zijn dusdanig ingericht dat 

actuele informatie over risico’s en objecten 

structureel beschikbaar wordt gemaakt in 

de GEO-voorziening, en daarmee 

beschikbaar is voor advies- en repressieve 

werkzaamheden. 

Omgevingswet 

 

• Samen met gemeenten hebben we de 

transitie naar de omgevingswet 

gemaakt en zijn wij nog meer een 

netwerkpartner voor de gemeenten.  

• We hebben onze werkzaamheden en 

uren gemonitord om inzicht te krijgen 

in welke activiteiten we voor 

gemeenten uitvoeren en wat de 

kosten hiervan zijn. 

Brandveilig Leven  Te bepalen na vaststelling van het 

uitvoeringsprogramma 2023-2026. 

Bluswatervoorziening • Als vervolg op het project is samen met 

partners uitvoering gegeven aan going-

concern acties ten aanzien van 

bluswatervoorziening. 

• Materieel is doelmatig gespreid. 

• Er is een handreiking met maatregelen 

ontwikkeld voor onderwerpen die 

buiten de wet- en regelgeving vallen, 

zoals stalbranden. 

 

 

 

 

 

 

 

 


