
ENQUÊTE – WESTHOEKZONE: OEFENBELEID 

De resultaten in een notendop 
 333 antwoorden ofwel 44,5% van de geënquêteerden = 

representatieve enquête! 
 

 De brandweertaken hebben omzeggens geen continue 
werking maar zijn punctuele acties – afhankelijk van de gevraagde 
interventies! 
 

 Genoeg oefeningen: 80% van de ondervraagden vindt het aantal oefeningen 
voldoende of genoeg, 16% te weinig en slechts 4% te veel! 

 

 Belang van specialisatie en veiligheid: 92% van de ondervraagden vindt dat het 
oefenbeleid van de basisoefeningen intenser wordt of moet op gebied van 
specialisatie en veiligheid! 

 

 Ongeveer fifty-fifty voor uitbreiding aantal oefeningen: 54% van de ondervraagden 
deelt mee dat het aantal oefeningen mag uitgebreid worden, 46% zegt neen (houden 
het liefst) tegen een uitbreiding! 

 

 57% (3% meer) geeft aan dat het aantal oefeningen mag uitbreiden omwille van de 
eigen veiligheid en de hulpverlening maar er is echter een beperkte marge tot 
uitbreiding: het gemiddeld aantal oefeningen van de ja-antwoorden bedraagt 12,6 
uren. Het gemiddelde verdeeld over alle geënquêteerden bedraagt 7,15u. 

 

 Eerder de kwaliteit/niveau verhogen dan de frequentie! 
 

 De vrijwilligers zijn de hoekstenen van een 
betaalbare brandweer en een snelle en adequate 
hulpverlening! Zorg voor het personeel zorgt voor 
hogere performantie. 

 

 Het wankelevenwicht van gevoel van de brandweertaken 

tot het privéleven en beroepsleven moet 
aanvaardbaar blijven (momenteel 5% zeer belastend, 
17% belastend, 56% aanvaardbaar en 22% zeer 
aanvaardbaar). 

 

!! Bottom Line: 
 

“Laten we de roep om zeer zorgvuldig om te springen met het fragiele evenwicht van de 
brandweervrijwilliger dat bestaat tussen zijn privéleven (gezin, ontspanning, sociale 
verplichtingen,…), zijn professioneel leven (relatie met werkgever, verantwoordelijkheden 
in processen en of producties, dienstshiften,…) en de taken en verantwoordelijkheden als 
brandweervrijwilliger, niet in de wind slaan.”  
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1. Aantal geënquêteerden. 
- totaal operatieve brandweermannen: 966; 
- geen e-mailadres of niet opgegeven: 158; 
- foutief e-mailadres: 59; 
- aantal bereikte brandweermannen: 749; 
- antwoorden: 333 = 44,5%. 
Niettegenstaande er een aantal posten is dat een beperkt aantal enquêtes beantwoord heeft, 
kunnen we stellen dat de enquête massaal werd ingevuld door de bereikte brandweermannen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Controleparameters op de representativiteit van de enquête. 

Het is belangrijk om na te gaan of de cijfers betrouwbaar zijn en doorgetrokken kunnen worden 

om algemene conclusies te kunnen trekken. Hierbij werden de volgende parameters onderzocht: 

- leeftijdscategorieën; 

- graden; 

- de diversiteit van de posten volgens grootte. 

 

 

2.1. Leeftijd. 

  

  

  

Als we de leeftijden nagaan 

van de geënquêteerden dan 

loopt dat gelijklopend met 

de zonegegevens van alle 

brandweermannen. Er is 

slechts een afwijking van 

maximaal 2%. 

 

 

 

Cat. Leeftijd

Aantal 

bwmannen % in de zone

Aantal 

enquêtes % enquêtes

1 18j-24j 80 8% 32 10%

2 25j-29j 118 12% 44 13%

3 30j-34j 116 12% 43 13%

4 35j-39j 122 13% 43 13%

5 40j-44j 136 14% 44 13%

6 45j-49j 163 17% 58 17%

7 50j-54j 142 15% 42 13%

8 55j-60j 89 9% 27 8%

TOTAAL 966 100% 333 100%

VERWERKING VOLGENS

LEEFTIJDCATEGORIE ZONEGEGEVENS INGEVULDE ENQUÊTES
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2.2. Brandweergraden. 

  

 De brandweergraden 

werden ingedeeld in 3 

categorieën wat 

overeenkomt met de 

taken binnen een 

interventie in het kader 

van SAH: 

- brandweermannen en korporaals; 

- onderofficieren: sergeant, 1ste sergeant, sergeant-majoor, adjudant; 

- officieren: onderluitenant, luitenant, kapitein, dienstchefs. 

Dat heeft te maken met de opdeling van de manschappen in het kader van de SAH, de 

functies binnen het korps en ook om voldoende aantallen te bekomen om de nodige 

conclusies te kunnen trekken. 

In de tabel zien we dat er maximaal 7% verschil is tussen de zonegegevens van alle 

brandweermannen en de cijfers van de geënquêteerden. Tevens zien we dat het grootste 

verschil in min-aantal waar te nemen is bij de grootste groep, nl. de brandweermannen en 

de korporaals. Wellicht kan dit verklaard worden door de grotere betrokkenheid van de 

onderofficieren en officieren bij het oefenbeleid. We kunnen dan ook stellen dat de enquête  

representatief is voor de diverse brandweergraden gezien het gering verschil in % en het 

grootste min-verschil waar te nemen is bij de grootste groep. 

 

2.3. Diversiteit van de posten volgens grootte van de post. 

Het is ook belangrijk na te gaan of er geen kwantitatieve verschillen zijn tussen de kleinere 

en de grotere posten. We 

hebben de posten 

onderverdeeld in 3 

verschillende groottes 

van posten: 

 

 

 

- posten met maximaal 25 brandweermannen; 
- posten met 26 à 50 brandweermannen; 
- posten met meer dan 50 brandweermannen. 
Hier zien we ook een maximaal verschil van 5%, een afwijkingspercentage dat eveneens 
aanvaardbaar is om te spreken van een representatieve enquête. 
 

2.4. Besluit. 
De enquête werd ingevuld door 44,5% van de bereikte brandweermannen. Bij controle van 
de diverse parameters qua leeftijd, graden en grootte van de post komen die zo goed als 
overeen met de algemene gegevens van de ganse Westhoekzone. 
De bekomen gegevens, resultaten en getrokken besluiten kunnen dus aanzien worden als 
representatief voor de ganse zone.  

Cat. GRAAD aantal % zone

Aantal 

ingevulde 

enquêtes % enquête

1 Brw + korporaal 757 78% 236 71%

2 onderofficieren 145 15% 65 20%

3 officieren 64 7% 32 10%

TOTAAL 966 100% 333 100%

Verwerking per

brandweergraad ZONEGEGEVENS INGEVULDE ENQUÊTES

Cat- 

graad % zone

Aantal 

ingevulde 

enquêtes % enquête

1 +50 bwmannen 377 39% 146 44%

2 26 à 50 bwmannen 449 46% 142 43%

3 0 à 25 bwmannen 140 14% 45 14%

TOTAAL 966 100% 333 100%

VERWERKING VOLGENS

GROOTE VAN DE POST ZONEGEGEVENS INGEVULDE ENQUÊTES



4 Enquête – Westhoekzone: Oefenbeleid 

 

VRAGENLIJST OEFENBELEID

ALGEMENE GEGEVENS

Naam (niet verplicht om in te vullen)

Korps

Post

Brandweergraad

Ben jij vrijwilliger bij de brandweer of beroeps? V= vrijwilliger,

B=beroeps.

Leeftijd in jaren

BASISBRANDWEEROEFENINGEN:
Hoeveel basisoefeningen (pelotonoefeningen, sectieoefeningen of

korpsoefeningen) moet je in totaal op jaarbasis volgen in je korps?

(geen uren maar aantal oefeningen)

Hoeveel van deze basisoefeningen (peloton- sectie- en

korpsoefeningen) volg jij in je korps op jaarbasis?

Hoe lang duurt gemiddeld een basisbrandweeroefening in je korps

uitgedrukt in uur? (antwoorden met 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3) 

Als er pelotonoefeningen gehouden worden in je post/korps: hoe lang

duurt gemiddeld een dergelijke basisbrandweeroefening?

(antwoorden met 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3) 

Als er sectieoefeningen gehouden worden in je post/korps: hoe lang

duurt gemiddeld een dergelijke basisbrandweeroefening?

(antwoorden met 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3) 

Als er grotere sectieoefeningen (meerdere secties) gehouden worden

in je post/korps: hoe lang duurt gemiddeld een

basisbrandweeroefening met meerdere secties samen? (antwoorden

met 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3) 

Hoe lang duurt gemiddeld een basisbrandweeroefeening voor het

volledige korps of de voleldige post? (antwoorden met 1 - 1,5 - 2 - 2,5 -

3)

Vind je het aantal oefeningen te weinig, genoeg of te veel?

(Antwoorden met W = te weinig, G = genoeg, V = te veel)

Het oefenbeleid van de basisbrandweeroefening wordt of moet steeds

intenser op gebied van specialisatie en veiligheid. Vind jij die stelling

juist? (antwoorden met ja of nee) 

Mag het aantal verplichte normale basisbrandweeroefeningen op

jaarbasis nog uitgebreid worden voor de brandweer in het belang van

je eigen veiligheid en de hulpverlening? (ja of nee)

Zo ja, hoeveel meer basisoefenuren op jaarbasis (1 oefening is meestal

1,5 à 2 uur) kun jij op heden maximum nog aan? (antwoorden met het

maximumgetal aan uren 0 - 5 - 10 - 15 - 20 of 25) vb. als een oefening 2

uur duurt en je denkt 4 oefeningen dan is je antwoord hier maximum

10.

Werd het oefenbeleid, de oefenkaarten en de oefendoelen uitgelegd

in jouw korps op brandweermanniveau?  (ja of nee)

Waaraan wordt er volgens jou tijdens de oefeningen te veel nadruk

opgelegd? (Antwoorden met 1 woord: bv. discipline, veiligheid,

procedures, …..)

Waaraan wordt er volgens jou tijdens de oefeningen te weinig nadruk

opgelegd? (Antwoorden met 1 woord: bv. discipline, veiligheid,

procedures, …..)

Ben je goed op de hoogte van het oefenbeleid precies inhoudt? (Ja of

Neen)

Wordt er in jouw korps een oefenkalender opgemaakt? (ja of neen)

Worden de oefenkaarten geïmplementeerd/geprogrammeerd in de

oefenkalender? (ja of neen)

Welke oefendoelen worden er volgens jou te veel geoefend? 

Welke oefendoelen worden er volgens jou te weinig geoefend? 

GESPECIALISEERDE TEAMS.
Ben je nog lid van een gespecialiseerd team in je korps? (ja of nee)

Grimp- of REDteam? (ja of nee)

Zo ja, hoeveel oefenuren GRIMP-team volg jij op jaarbasis?

IGS-team? (ja of nee)

Zo ja, hoeveel oefenuren IGS-team volg jij op jaarbasis?

Brandweerduikersteam? (ja of nee)

Zo ja, hoeveel oefenuren duikers-team volg jij op jaarbasis?

DGH-team? (ja of nee)

Zo ja, hoeveel opleidingsuren DGH-team volg jij op jaarbasis?

Omgaan met dieren? (ja of nee)

Zo ja, hoeveel oefenuren "omgaan met dieren" volg jij op jaarbasis?

ander team, welk team

ander team, welk team

ander team, welk team

ander team, welk team

ander team, welk team

ALGEMEEN GEVOEL
Welk gevoel heb je bij jouw taak als brandweerman tov je eigen privé

en beroepsleven? (antwoorden met ZA=zeer aanvaardbaar,

A=aanvaardbaar, B=belastend, ZB=zeer belastend?

3. Enquête. 

 

De vragenlijst in verband met het oefenbeleid werd ingedeeld in 

4 rubrieken: 

- algemene gegevens; 

- basisbrandweeroefeningen; 

- gespecialiseerde teams; 

- algemeen gevoel. 

In de enquête was er een kolom voorzien voor de antwoorden 

en een extra kolom voor eventuele opmerkingen en/of 

aanvullingen. 

 

 

3.1. Algemene gegevens. 

De algemene gegevens waren belangrijk om de 

verschillen te kunnen nagaan tussen: 

- de leeftijdscategorieën 

- de graden 

- de grootte van de posten. 

 

3.2. Basisbrandweeroefeningen. 

Bij deze vraagstelling was het de bedoeling om na te 

gaan: 

- hoeveel basisoefeningen men volgde binnen het 

eigen post/korps; 

- de gevoelsmatigheid van het aantal 

basisoefeningen; 

- de kennis van het oefenbeleid. 

 

3.2.1.  Aantal en duur van de gevolgde basisoefeningen 

per post/korps. 

De meeste posten houden een aantal 

oefeningen met een sectie, groep of peloton, en 

houden grotere oefeningen met meerdere 

secties en/of korpsoefeningen. Enkele kleinere 

posten houden steeds oefeningen voor de 

voltallige post/korps. 

 

In de verwerking van de enquête werd er 

geconstateerd dat de brandweermannen in de 

Westhoekzone opgeven dat ze gemiddeld 18 à 

19 basisoefeningen volgen en dat de gemiddelde 

duur van de diverse basisoefeningen 2,0 uur 

bedraagt. De duur van een basisoefening 

varieert van 1 uur tot 3 uur. De sectieoefeningen 
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hebben een gemiddelde duur van 1,8 uur en de korpsoefeningen 2,1 uur. Deze 

vaststellingen komen grotendeels overeen met de gegevens die we via de bevraging 

van de dienstchefs verkregen hebben. 

 

3.2.2. De gevoelsmatigheid van het huidig aantal basisoefeningen gekoppeld aan een 

verhoging van intensiteit van het aantal oefeningen en opleidingen. 

 

De Westhoekzone wilde nagaan of de steeds toenemende druk omtrent het 

intensifiëren van het oefeningenbeleid gevoelsmatig aanvaardbaar is binnen het kader 

van de vrijwilligers. De vrijwilligers die in het kader van de brandweerzorg in België en 

in het bijzonder voor de Westhoek zeer belangrijk zijn omwille van: 

- een aanvaardbare geografische spreiding in het belang van de hulpverlening; 

- de betaalbaarheid van de brandweer.  

De brandweertaken zijn niet te vergelijken met de politionele taken en hebben 

voornamelijk te maken met sporadische/punctuele acties in plaats van een continue 

werking.  

Ter bevestiging van deze stelling verwijzen we naar volgende gemiddelde cijfers die 

verkregen werden na het doornemen van alle HC-112-interventies van de 

kalenderjaren 2009 en 2010 voor de provincie West-Vlaanderen: 

- 0,31 interventies (brand, techn. Interv., bijst. Amb., …) per dag en per post; 

- 0,09 brandinterventies per dag en per post; 

- 0,15 technische interventies per dag en per post. 

    

In de enquête werd beoogd om de vraagstelling omtrent de gevoelsmatigheid zeer 

objectief te stellen aan de hand van4 vragen. 

 

Vraag: “Vind je het aantal oefeningen te weinig, genoeg of te veel?”(Antwoorden met 

W = te weinig, G = genoeg, V = te veel). 

De antwoorden op deze vraag werd onderzocht op 3 niveau’s: 

- - leeftijdscategorie; 

- brandweergraad; 

- grootte van de post. 

 

Vraag: “Het oefenbeleid van de basisbrandweeroefening wordt of moet steeds intenser 

op gebied van specialisatie en veiligheid. Vind jij die stelling juist?” (Antwoorden met ja 

of nee). 

 

Vraag: “Mag het aantal verplichte normale basisbrandweeroefeningen op jaarbasis nog 

uitgebreid worden voor de brandweer in het belang van je eigen veiligheid en de 

hulpverlening?” (ja of nee). 

 

Vraag: “Zo ja,  hoeveel meer basisoefenuren op jaarbasis (1 oefening is meestal 1,5 à 2 

uur) kun jij op heden maximum nog aan?” (Antwoorden met het maximumgetal aan 

uren 0 - 5 - 10 - 15 - 20 of 25) vb. als een oefening 2 uur duurt en je denkt 4 oefeningen 

dan is je antwoord hier maximum 10. 
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3.2.2.1. Aantal oefeningen “te Weinig”, “Genoeg”, “te Veel”. 

De antwoorden gaven volgend resultaat weer tov het aantal basisoefeningen in 

hun post/korps: 

- “Genoeg” = 80% van de brandweermannen; 

- “te Weinig” = 16% van de brandweermannen; 

- “te Veel” = 4% van de brandweermannen. 

Deze resultaten werden vergeleken per categorie. 

 

3.2.2.1.1. Resultaat per leeftijdscategorie. 

 

Wat opvalt is het licht 

parabolisch verloop van de 

kurve “Genoeg” en “te 

weinig”. De relatief beperkte knik die waar te nemen is bij de 35-à 45- 

jarigen die de lat hoger willen leggen tov het aantal oefeningen is 

waarschijnlijkte wijten aan het feit dat deze leeftijdscategorie: 

- minder loopbaanopleidingen volgt; 

- gesetteld is qua privéleven; 

- het belang inziet van de oefeningen. 

Deze knik is wel eerder relatief te noemen. 

 

3.2.2.1.2. Resultaat per graad. 

 

Als het gevoel tov het aantal 

oefeningen volgens graad 

onderzocht wordt,dan stellen 

we vast dat de 

brandweermannen en de 

onderofficieren gelijklopend zijn en de gemiddelde waarden van 80% - 16% - 

4% sterk benaderen. De officieren daarentegen zien de noodzaak in om aan 

te geven dat er wellicht iets te weinig oefeningen zijn, nl. 28% van de 

officieren ipv het gemiddelde van 16%. Toch zijn er ook hier 72% van de 

officieren die vinden dat er voldoende aantal oefeningen zijn. Alle officieren 

Cat. Leeftijd V G W V G W

1 18j-24j 0 28 4 0% 88% 13%

2 25j-29j 2 35 7 5% 80% 16%

3 30j-34j 2 34 7 5% 79% 16%

4 35j-39j 2 31 10 5% 72% 23%

5 40j-44j 3 33 8 7% 75% 18%

6 45j-49j 1 49 7 2% 86% 12%

7 50j-54j 2 33 7 5% 79% 17%

8 55j-60j 1 24 2 4% 89% 7%

TOTALITEIT 13 267 52 4% 80% 16%

Oefeningen te Veel, Genoeg of te

Weinig per leeftijdscategoriE

Oefeningen te Veel, Genoeg of te

Weinig in % per leeftijdscategorie

VERWERKING VOLGENS

LEEFTIJDCATEGORIE

Cat. GRAAD V G W V G W

1 Brw + korporaal 10 192 34 4% 81% 14%

2 onderofficieren 3 52 9 5% 81% 14%

3 officieren 0 23 9 0% 72% 28%

TOTAAL 13 267 52 4% 80% 16%

Oefeningen te Veel, Genoeg of te

Weinig in % per GRAAD

Oefeningen te Veel, Genoeg of te

Weinig per GRAAD

Verwerking per

brandweergraad
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zijn het er over eens dat er niet te veel oefeningen zijn. 

 

3.2.2.1.3. Resultaat per grootte van post. 

Als de grootte van de posten 

nader bekeken wordt in 

verband met het gevoel naar 

aantal oefeningen dan wordt 

er geconstateerd dat de 

grotere posten/korpsen iets meer geneigd zijn om aan te geven dat het 

aantal basisoefeningen te klein is.De reden hiervan moet wellicht gezocht 

worden in: 

- meer materieel vergt meer oefeningen; 

- meer gespecialiseerde ploegen; 

- meer interventies. 

 

 

3.2.2.2. Oefenbeleid. 

Vraag: “Het oefenbeleid van de basisbrandweeroefening wordt of moet steeds 

intenser op gebied van specialisatie en veiligheid. Vind jij die stelling juist?” 

- 330 brandweermannen hebben die vraag beantwoord; 

- 303 brandweermannen of 92% vinden die stelling juist; 

- 27 brandweermannen of slechts 8% vinden dat niet nodig. 

Hier kan men poneren dat omzeggens alle brandweermannen die stelling delen. 

 

3.2.2.3. Vraag: “Mag het aantal verplichte normale basisbrandweeroefeningen op 

jaarbasis nog uitgebreid worden voor de brandweer in het belang van je eigen 

veiligheid en de hulpverlening?” 

De volgende antwoorden werden bekomen: 

- 331 brandweermannen hebben die vraag beantwoord; 

- 180 brandweermannen of 54% zeggen “ja”; 

- 151 brandweermannen of 46% zeggen “nee”. 

 

 

Als we de 3 categorieën (leeftijd – graad – grootte post) van naderbij doornemen 

dan bekomen we toch enige verschillen in de ja- en nee-antwoorden. 

 

 

De officieren voelen wellicht de noodzaak het best aan dat het aantal oefeningen 

mag/moetuitbreiden. Wat opvalt is dat 50% vande onderofficieren van oordeel 

Cat- 

graa

d V G W V G W

1 +50 bwmannen 6 111 29 4% 76% 20%

2 26 à 50 bwmannen 4 120 17 3% 85% 12%

3 0 à 25 bwmannen 3 36 6 7% 80% 13%

TOTAAL 13 267 52 4% 80% 16%

Oefeningen te Veel, Genoeg of te

Weinig per postgrootte

Oefeningen te Veel, Genoeg of te

Weinig in % per postgrootte

VERWERKING VOLGENS

GROOTE VAN DE POST
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zijn dat het aantal oefeningen niet mag uitbreiden. Dat heeft wellicht te maken 

met de druk van de gevolgde en te volgen opleidingscursussen en de diverse 

specialisaties binnen het korps.  

We kunnen hier spreken van een belangrijk signaal in verband met de bijkomende 

opleiding voor de onderofficieren in het kader van de SAH en de 

signalisatieopleiding op de openbare weg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kleinere posten delen met 73% meedat het aantal oefeningen maguitbreiden. 

Dat heeft wellicht te maken met: 

- het beperkt aantal interventies; 

- het beperkt aantal specialisaties; 

- de mindere druk omwille van het aantal interventies. 

 

Binnen de leeftijdscategorieën is de jongste leeftijd 18-24 jarigen met 68% het 

meest bereid om positief in te gaan op de vraag om het aantal oefeningen uit te 

breiden.Dat heeft naar grote waarschijnlijkheidte maken met het enthousiasme 

van de nieuwelingen. 

Vanaf 25 jaar zakt dat snel naar het globale gemiddelde van 54% ja en 46% nee. 

Vanaf 50 jaar zakt het percentage duidelijk, dat heeft wellicht te maken met het 

eindeloopbaangevoel. 

 

 

3.2.2.4. Vraag: “Hoeveel meer basisoefenuren op jaarbasis(1 oefening is meestal 1,5 à 

2 uur) kun jij op heden maximum nog aan?” 

 

43% van de brandweermannen geeftaan dat zij op heden geen oefeningen in 

meer aankunnen. 
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57% van de brandweermannen ofwel 180 personen kunnen nog 

meer oefeningen aan. De grootste groep van die 180 personen of 

ongeveer de helft geeft aan dat ze 10 uren in meer aankunnen.  

Wat opvalt is dat: 

 

- 18 brandweermannen die “nee” antwoorddenop de vorige vraag 

omtrent de uitbreiding van het aantal basisoefenuren bereid zijn 

om een extra inspanning te doen. Het wordt evenwel beperkt tot 5 

of 10 uren. 

 

- 9 brandweermannen die “ja” antwoorddenop de vorige vraag 

omtrent de uitbreiding van het aantal basisoefenuren geven aan dat 

ze in feite geen oefeningen in meer aankunnen. 

  

In totaal geven 189 brandweermannen op dat ze in totaal 2.382 

uren oefeningen in meer aankunnen of gemiddeld 12,6 uren. In de 

totaliteit van alle 333 antwoorden betekent dat een stijging van 

7,15 uren op jaarbasis. 

 

 

 

Als deze cijfers vergeleken worden met de 

leeftijdscategorieën dan zien we dat naarmate 

de leeftijd stijgt men ongeveer lineair medeelt 

dat er genoeg oefeningen zijn; dat gaat van 

31% voor de 18-24 jarigen tot 59% voor de 55-

60 jarigen.  

5-uur in meer wordt gemiddeld door 12% 

aangegeven. 

10-uur in meer wordt door het merendeel van 

degene die meeroefeningen willen volgen 

opgegeven. 

 

Commentaren van de geënquêteerden: 

- Beter de kwaliteit/niveau verhogen dan de frequentie. 

- Het gaat niet alleen over de oefeningen maar over de gehele werkdruk 

van de brandweer. 

- Er moet geoefend worden maar het moet nog haalbaar blijven voor de 

vrijwilligersen hun privéleven zoals gezin (werd meerdere malen 

aangehaald). 

- Naast de normale basisoefeningen zijn er nog tal van specialisaties: IGS, 

duikers, DGH, chauffeurs, kadervergaderingen, bevorderingsopleidingen, 

bijscholingen, …. 

- De normale oefeningen van voor de oefendoelen gaat totaal achteruit, 

materieelkennis, … efficiëntie 

cate-

gorie aantal uren

aantal 

bwmannen

0 0-uren 144 43%

1 5-uren 39 12%

2 10-uren 82 25%

3 15-uren 22 7%

4 20-uren 23 7%

5 25-uren 23 7%

333 100%

cate-

gorie aantal uren

aantal 

bwmannen %

0 0-uren 133 88%

1 5-uren 9

2 10-uren 6

3 15-uren 1

4 20-uren 1

5 25-uren 1

TOTAAL 151 100%

cate-

gorie aantal uren

aantal 

bwmannen %

0 0-uren 9 5%

1 5-uren 30 17%

2 10-uren 76 42%

3 15-uren 21 12%

4 20-uren 22 12%

5 25-uren 22 12%

TOTAAL 180 100%

12%

Wie nee zegt voor uitbreiding aantal uren en toch

bereid is om meer oefeningen te doen.

AANTAL UREN IN MEER

Wie Ja zegt voor uitbreiding aantal uren.
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- Absoluut nodig om aantal basisoefeningen uit te breiden. 

- -Niet het aantal oefeningen maar niveau moet omhoog. 

- Geen probleem om meer te oefenen – maar dan wel als beroeps. 

- Tijdens de werkuren als beroeps zoveel als men wilt, als vrijwilliger 

beperkt.  

- 16 uur meer maar dan specifiek naar bepaalde doelgroepen – chauffeurs, 

pompisten, perslucht,  

- Te veel omwille van het beperkte niveau. 

 

3.2.3. Oefenbeleid, oefenbeleid en oefendoelen. 

De OPZ-werkgroep wilde nagaan of het oefenbeleid en het gebruik van de 

oefenkaarten gekoppeld aan het oefenbeleid geïntegreerd werd in de post/korps. 

 

3.2.3.1. Uitleg oefenbeleid. 

Op de vraag of het oefenbeleid, de oefenkaarten en de oefendoelen uitgelegd 

werden in zijn/haar korps antwoordden: 

- 289 brandweermannen bevestigend of 89%; 

- 37 brandweermannen negatief of slechts 11%. 

Dat betekent dat deze materie in grote/belangrijke mate aan bod gekomen is in 

2011 in de posten/korpsen van de Westhoekzone. Dat heeft o.a. te maken met 

het zonaal oefenbeleid. 

 

3.2.3.2. Gevoelswaarde oefeningen: te veel of te weinig nadruk. 

Bij de 2 volgende vragen wilde de OPZ-werkgroep de mening kennen van de 

brandweermannen omtrent de gevoelswaarde van de brandweermannen tov de 

oefeningen waarbij er binnen de post/korps inhoudelijk te veel of te weinig 

nadruk gelegd werd. Er werden drie woorden als voorbeeld meegegeven nl. 

discipline, veiligheid, procedures, … 

In de antwoorden werden deze 3 woorden of een afgeleide van deze woorden 

dan ook het meest aangehaald. Er werden 39 verschillende woorden gebruikt en 

bij de verwerking van de enquête werden deze herleid tot 9 

rubrieken/categorieën. 

 

Onder de 3 woorden die de enquêtevragen als voorbeeld 

gaven valt het sterk op dat: 

- de discipline tijdens de oefeningen zeer belangrijk is en 

gevraagd wordt; 

- dat de procedures te veel worden benadrukt; 

- dat de veiligheid belangrijk is. 

Om procedures efficiënt te kunnen toepassen moet er 

een grote discipline zijn. Hier zien we dat discipline en 

procedure contradictorisch vermeld staan.  

Procedures zijn zeer belangrijk maar wellicht moeten de procedures minder 

benadrukt worden maar veeleer geïncorpereerd worden in de oefeningen. 

oefeningenbeleid

te veel

nadruk

te weinig

nadruk Verschil

discipline 17 82 65

procedure 136 36 -100

veiligheid 13 35 22

basiskennis 4 20 16

efficiëntie 2 11 9

teambuilding 0 13 13

communicatie 0 4 4

fysiek 0 2 2

allerlei 7 4 -3

TOTAAL 179 207
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Als de enquêtes per post doorgenomen worden tov deze 3 grote 

rubrieken/categorieën dan constateren we min of meer dezelfde bevinding over 

de ganse lijn binnen de zone voor wat betreft de posten met een voldoende 

aantal ingevulde enquêtes. We kunnen dus stellen dat het geen korpsgerichte 

bevindingen zijn maar een totaal gevoel binnen de Westhoekzone. 

 

Toch werden ook nog een 3-tal rubrieken/categorieën meermaals meegedeeld 

die belangrijk zijn om mee te nemen naarhet oefenbeleid van de posten: 

- basiskennis; 

- efficiëntie ; 

- teambuilding. 

 

Deze belangrijke data en problematiek omtrent de aangehaalde rubrieken is 

belangrijke informatie waarmee de dienstchefs toekomstgericht moeten rekening 

houden bij het oefenbeleid in hun post/korps. Deze materie zal in 2012 zonaal 

meegenomen worden in de technische commissie en in de werkgroep opleiding 

en zal deel moeten uitmaken van het zonaal oefenbeleid.  

Indien deze materie de nodige aandacht krijgt kan dat positief werken op de 

algemene werking van het zonaal brandweerbeleid en in het bijzonder positief 

werken op de motivatie van de brandweermannen.  

 

3.2.3.3. Zijn de brandweermannen op de hoogte van de inhoud van het oefenbeleid.  

- 319 antwoorden; 

- 259 of 81% ja-antwoorden; 

- 60 of 19% nee-antwoorden. 

Omzeggens elke post heeft de inhoud van het oefenbeleid aan de 

brandweermannen uitgelegd of die kennis werdverkregen door het volgen van 

opleidingscursussen of door het zonaal oefenbeleid.  

Bij de bevraging van de dienstchefs kwameveneens tot uiting dat alle korpsen 

minstens 1 moment voorzien hebben in 2011 om het oefenbeleid uit te leggen.   

 

 

3.2.3.4. Is er een oefenkalender in het korps?  

- 312 ja-antwoorden, of 98%; 

- 7 nee-antwoorden, of 2%. 

We mogen dus stellen dat elke post/korps zijn oefenkalender jaarlijks opmaakt. 

 

3.2.3.5. Worden de oefenkaarten geïmplementeerd/geprogrammeerd in de 

oefenkalender? 

- 307 antwoorden; 

- 249 of 81% ja-antwoorden; 

- 58 of 19% nee-antwoorden. 

De overgrote meerderheid van de posten/korpsen implementeren de 

oefenkaarten dusin de kalender. Wellicht kan er ietsje meer op ingespeeldworden 

door de oefenkaarten te verduidelijken in de oefenkalender. 
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3.2.3.6. Welke oefendoelen werden er “te veel” of “te weinig” geoefend? 

Hier zien we meerdere analoge categorieën opduiken als bij de vraag onder 

hoofdstuk 3.2.3.2.  

Deze antwoorden geven toch enkele belanrijke waardemeters aan: 

- brand komt zowel veel voor in dekolom “te veel” als in 

de kolom “te weinig”; 

- adembescherming idem dito; 

- basisoefeningen/materieel komt meermaals voor in de 

kolom “te weinig”; 

- VKO komt zeer veel keer voor in kolom “te weinig”. Als 

we dat nader gaan bekijken per post dan komt die 

bedenking (weliswaar beperkt)voor in omzeggens alle 

posten. Wellicht heeft dat te maken met de zeer grote 

techniciteit van dergelijke interventies; 

- ook hier geeft men mee dat de procedures te veel 

aan bod komen. 

 

Deze belangrijke gegevensomtrent de oefendoelen is belangrijke informatie 

waarmee de dienstchefs eveneens toekomstgericht moeten rekening houden bij 

het bepalen van hun oefendoelen in hun post/korps en de inkleding ervan. Deze 

materie zal in 2012 zonaal meegenomen worden in een debat binnen de 

technische commissie en in de werkgroep opleiding met als doel de oefendoelen 

te halen die noodzakelijk zijn voor een goeie hulpvelening en op inidividuele maat 

van de kennis van elke brandweerman. 

Hierbij kan verwezen worden naar het zonaal opleidingsplan waarbij niet het 

aantal oefenuren van belang is maar wel de kennis. 

Indien deze materie de nodige aandacht krijgt kan dat positief werken op de 

algemene werking van het zonaal brandweerbeleid en in het bijzonder positief 

werken op de motivatie van de brandweermannen. 

 

3.3. Gespecialiseerde teams. 

3.3.1.  Vraag: “Ben je nog lid van een gespecialiseerd team in je korps”. 

In de enquête werden 5 specialisaties opgesomd: 

- GRIMP- of RED 

- IGS 

- duikers 

- DGH 

- omgaan met dieren. 

Bij de vraag of men nog lid was van een gespecialiseerd team waren er: 

- 158 die bevestigend antwoordden wat neerkomt op 47%; 

- 175 die nee antwoordden wat neerkomt op 53%. 

In de bevraging van de dienstchefs en een upgrade van het personeelsbestand 

constateerden we dat ongeveer 40% van alle brandweermannen deel uitmaaktvan één 

van de opgegeven specialisatieteams. 

Oefendoelen te veel te weinig Verschil

brand 31 22 -9

adembescherming 11 10 -1

efficiëntie 0 0 0

basis 4 16 12

VKO 2 45 43

pompen 7 10 3

communicatie 0 7 7

procedures 18 6 -12

teambuilding 0 5 5

allerlei 10 23 13

TOTAAL 83 144
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De leden die deel uitmaken van één of andere specialisatie hebben de enquête iets 

meer ingevuld, wat ook logisch is gezien hun grotere betrokkenheid. Het gemiddeld 

aantal uren specialisatie dat een brandweerman spendeert op jaarbasis bedraagt 24 

uur. 

 

Een aantal brandweermannen geven mee dat ze wel interesse hebben voor één van 

deze teams. Deze brandweermannen behoren tot een post/korps die momenteel geen 

dergelijk team hebben. 

 

Suggestie: 

Als de zone een rechtspersoonlijkheid krijgt, zouden deze teams zonaal moeten 

uitgebouwd kunnenworden, zodat diverse geïnteresseerde brandweermannen kunnen 

deel uitmaken van die teams, rekening houdende met de bereikbraarheid en 

beschikbaarheiduiteraard. 

Momenteel wordt er door de teams “IGS” en “duikers” reeds intensief samengewerkt 

in clusters maar dan op postniveau.  

Naar de toekomst zouden alle gespecialieerde teams kunnen opengetrokken worden 

naar alle brandweermannen van de zone voor zover de afstand/tijdsduur van hun 

woon- of werkadres  acceptabel is voor dat soort interventiegroepen of dat bij 

voldoende geïnteresseerde brandweermannen binnen één en dezelfde post een 

deelteam ontstaat dat ingedeeld wordt in een cluster van deelteams. 

 

3.3.2.  GRIMP-team. 

7% of 25 van de geënquêteerden zijn lid van een GRMP-team. 

Gemiddeld volgen deze leden van het GRIMP-team 24 uren opleiding/oefeningen op 

jaarbasis. 

Binnen de zone zijn er momenteel 45 brandweermannen die lid zijn van een GRIMP-

team. 6 korpsen of 8 posten leveren deze GRIMP-teamleden. 

 

Suggestie: het is noodzakelijk om in de zone in clusters samen te werken wat deels 

reeds gebeurten het oefenbeleid op elkaar af te stemmen. 

3.3.3.  IGS-team. 

14% of 48 van de geënquêteerden zijn lid van een IGS-team. 

Gemiddeld volgen deze leden van het IGS-team 24 uren opleiding/oefeningen op 

jaarbasis. 

Binnen de zone zijn er momenteel 101 brandweermannen actief lid van een IGS-team. 

11 korpsen of 17 posten leveren deze IGS-teamleden. 

 

Deze IGS-teamleden werken binnen de zone in 2 clusters. Een cluster Noord en een 

cluster Zuid. 

3.3.4.  Duikersteam. 

6% of 21 van de geënquêteerden zijn lid van een duikersteam. 

Gemiddeld volgen deze leden van het duikers-team 20 uren opleiding/oefeningen op 

jaarbasis. 
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Binnen de zone zijn er momenteel 34 brandweermannen actief lid van een duikers-

team. 8 korpsen of 9 posten leveren deze duikers. 

 

Suggestie: wellicht is het noodzakelijk om in clusters samen te werken en het 

oefenbeleid en interventies op elkaar af te stemmen. 

 

3.3.5.  DGH-teams binnen de brandweerposten (Ieper 1 is geen brandweerpost en is niet 

meegerekend – maakt deel uit van het Jan Ypermanziekenhuis). 

21% of 71 van de geënquêteerden zijn lid van een DGH-team. 

Gemiddeld volgen deze leden 27 uren opleiding/oefeningen op jaarbasis. Enerzijds zijn 

er de verplichte 24 uren opleiding, daarnaast organiseren de posten nog een aantal 

bijkomende uren opleiding. 

Binnen de brandweerzone Westhoek zijn er momenteel 166 brandweermannen en61 

externen die deel uitmaken van de DGH-teams van de brandweer. 11 brandweerposten 

hebben één of meer ambulances staan. 

De leden van de DGH-teams hebben een zeer strikte wachtdienstregeling al dan niet 

met kazernering. Dat levert een zeer belangrijke en niet te onderschatten werkdruk aan 

deze leden. 

 

3.3.6.  Omgaan met dieren. 

6% of 20 van de geënquêteerden zijn lid van het team “omgaan met dieren”. 

Gemiddeld volgen de leden van dat team 9 uren opleiding/oefeningen op jaarbasis. 

3 korpsen hebben eendergelijk team nl. Veurne, Diksmuide en Poperinge. In het korps 

Poperinge beperkt zich dat tot een hondenteam. In de landelijke gelegen posten 

constateren we heel wat brandweermannen die landbouwer zijn. We gaan er binnen 

onze zone van uit dat deze landbouwers voldoende vertrouwd zijn om met dieren om 

te gaan. 

 

3.3.7. Andere specialisaties, werkgroepen, taken …. 

Naast deze specialisaties worden er nog allerlei teams en taken verricht binnen elk 

korps door de brandweermannen zoals: 

- oefeningen/opleiding chauffeurs; 

- autoladderteam (vnl onderhoud van de hoogtewerker); 

- wespenteam; 

- hydrantenteam; 

- persluchtteam (onderhoud van de pesluchttoestellen); 

- jeugdbrandweerteam (4 korpsen); 

- werkgroep materieel; 

- werkgroep oefeningen/oefenbeleid; 

- dispatchingteam; 

- FIST; 

- kadervergadering; 

- raad van advies; 

- officierenvergaderingen; 

- brandpreventie; 
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- sportploegen; 

- lesgever Wobra; 

- werkgroep interventieplannen; 

- secretariaat; 

- vriendenkring; 

- klaroenen; 

- BPA’ers; 

- … 

Deze teams of werkgroepen vergen een zeer grote inzet van de vrijwillige 

brandweermannen en zorgen zeker voor de nodige extra werkdruk van de 

brandweermannen. Deze werkdruk of werkuren werden niet bevraagd. 

Naast deze andere specialisaties volgen de brandweermannen nog heel wat cursussen 

ivm hun bevorderingsloopbaan. 

 

3.4. Algemeen gevoel. 

Vraag: “Welk gevoel heb je bij jouw taak als brandweerman tov je eigen privé- en 

beroepsleven?” (antwoorden met ZA = zeer aanvaardbaar, A = aanvaardbaar, B = belastend, 

ZB = zeer belastend). 

De Westhoekzone wilde de gevoelswaarde van de huidige taak als vrijwilliger nagaan tov 

zijn/haar beroeps- en privéleven. De antwoorden werden onderzocht tov de diverse 

categorieën: 

- leeftijd; 

- graad; 

- grootte van de post. 

Hierbij wilden we nagaan of er verschillen zijn binnen die 3 categorieën. 

Gemiddeld gaf de enquête het volgende resultaat: 

- ZA = 22%; 

- A = 56%; 

- B = 17%; 

- ZB = 5%. 

Toch een belangrijk signaal in relatie tot de antwoorden op de vraag over het aantal 

basisoefeningen: 

- G(genoeg) = 80%; 

- W(te weinig) = 16%; 

- V(te veel) = 4%. 

Met het huidig aantal basisoefeningen, specialisaties, werkgroepen, …  is het algemeen 

gevoel verzadigd of aanvaardbaar te noemen. 

Als het aantal oefeningen fors zou stijgen dan is het niet denkbaar dat de lat vlug zou 

overhellen van aanvaardbaar naar belastend. Temeer omdat er heel wat brandweermannen 

meegeven dat het nog haalbaar moet zijn voor het privéleven (gezin-ontspanning) en het 

beroepsleven. 
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3.4.1. Volgens leeftijdscategorie. 

De resultaten worden weergegeven in de onderstaande grafiek en geven aan dat de 

gevoelswaarde: 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- - “zeer aanvaardbaar” daalt van max. 44% tot minimaal 10% met een negatieve 

piek voor de 30-34-jarigen; dit kan te maken met een aantal 

opleidingscursussen dat die leeftijdscategorie volgt; 

- “aanvaardbaar” ongeveer stabiel blijft met toch een piek voor de 30 – 34-jarigen; 

- “belastend” stijgt van minimaal 6% tot maximaal 24%; 

- “zeer belastend” beperkt stijgt van 0% tot maximaal 10%. 

 

3.4.2. Volgens graad. 

De onderstaande grafiek geeft de resultaten weer en geven aan dat: 

- De brandweermannen ongeveer de gemiddelde waarden 22% - 56% - 17% - 5% 

volgen met respectievelijk 26% - 59% - 12% - 2%; 

- Onder de onderofficieren is er reeds een merkbare verschuiving tussen de 

categorieën “zeer aanvaardbaar” en “belastend”. 

Dat heeft wellicht te maken met:  

- het aantal opleidingscursussen die men gevolgd heeft; 

- het aantal verantwoordelijke taken binnen het korps en het oefenbeleid; 

- de voorbereiding van de oefeningen; 

- het aantal specialisaties waarvan men deel uitmaakt; 

- de bijkomende vergaderingen, …. 

Hierbij geven 32% van de onderofficieren aan dat de brandweertaak “belastend” 

tot “zeer belastend” is. 

- Bij de officieren stijgt de grafiek onrustwekkend hoog naar “zeer belastend”. 56% 

van de officieren geeft aan dat de taak van officier “belastend”tot“zeer belastend” 

is. Slechts 9% van de officieren deelt mee dat de taak “zeer aanvaardbaar” is.  
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Dat heeft wellicht te maken met: 

- de vele administratieve taken/verplichtingen; 

- de verantwoordelijkheid; 

- de vele vergaderingen op allerlei niveau (korps – zonaal – beleid, …); 

-  de brandpreventie; 

- de interventieplannen; 

- de algemene leiding; 

- …. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Wellicht is het noodzakelijk om deze gegevens verder te onderzoeken en een aantal 

beleidsvoorstellen te maken op zonaal niveau om de werkdruk te verminderen zoals: 

brandpreventie, interventieplannen. 

De enquête geeft aan dat de lat hoger mag liggen omwille van de veiligheid en de 

specialisaties maar toch moet men op het hoger beleidsniveau zeer zorgvuldig 

omspringen met het voorzien van steeds meer en langere opleidingen en zich vooraf 

afvragen wat er echt nodig is, waarom, hoe en wanneer. Momenteel ziet het er naar uit 

dat de opleidingen op elk niveau aan uitbreiding toe is: bevorderingsopleidingen, 

opleiding SAH, opleiding signalisatie, opleiding DGH, opleiding duikers, ….Als dat 

effectief zo doorgaat, dan zal elk niveau van de brandweer deze druk aanvoelen. Als de 

druk onhaalbaar wordt voor het privéleven van de vrijwilligers is het heel goed mogelijk 

dat die afhaken. De druk zal hierdoor stijgen voor de overblijvers, en belanden we in 

een vicieuze cirkel met alle gevolgen van dien voor de vrijwillige brandweer en de 

hulpverlening in het bijzonder.  
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3.5. Volgens grootte van de post. 

Volgens de grootte van de post zijn er enkel beperkte verschillen waar te nemen. Er is een 

lichte positieve tendens waar te nemen bij de posten met minder brandweermannen tov de 

aanvaardbaardheid wat zeer logisch is gezien deze posten gemiddeld minder specialisaties, 

interventies, materieel, … hebben. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3.6. Commentaren van de geënquêteerden. 

Enkele commentaren(voor alle commentaren verwijzen we naar de bijlagen): 

- meermaals komt aan bod dat de lat dreigt over te hellen naar belastend of zeer 

belastend en dat tov het privé- en beroepsleven; 

- er is nog werk op vlak van samenwerking en opleiding; 

- vraag naar uitwisseling binnen de zone van kennis en vaardigheden; 

- de gelijke verloning binnen de zone; 

- de werkdruk omwille van alle andere opleidingen; 

- de waardering vanwege het beleid die soms ontbreekt; 

- door het ouder worden gekoppeld aan het beroepsleven wordt de brandweer 

belastender. 

 

4. Algemene besluiten zone 4 Westhoekzone. 

De zone 4 – Westhoek is een zone die instaat voor ongeveer 21% van alle Westvlaamse 

interventies (HC112-cijfers 2009 en 2010), waarvan 22% SAH-branden en 22% interventies 

technische hulpverlening. 

De zone wordt voornamelijk gedragen door brandweermannen-vrijwilligers. 

 

333 brandweermannen ofwel 44,5% van de bereikte brandweermannen hebben de enquête 

beantwoord. De volgende bevindingen werden opgetekend: 

 

4.1. Basisbrandweeroefeningen = GENOEG, maar bereidheid om het aantal oefenuren beperkt 

te verhogen. 
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- Gemiddeld wonen de vrijwilligers 18 à 19 basisoefeningen/jaar bij met een duur 

vangemiddeld 2 uur; 

- 80% van de vrijwilligers deelt mee dat het aantal oefeningen genoeg is, 16% delen mee 

dat er te weinig oefeningen zijn en slechts 4% zegt dat er te veel oefeningen zijn; 

- Toch vindt 92% van de brandweermannen de stelling juist dat het oefenbeleid van de 

basisbrandweeroefeningen op gebied van specialisatie en veiligheid intenser wordt of 

moet worden; 

- Daartegenover zegt slechts 54% van de brandweermannen dat het aantal 

basisbrandweeroefeningen nog mag uitbreiden in het belang van de eigen veiligheid en 

de hulpverlening; 

- De brandweermannen die meedelen dat het aantal oefeningen nog mag uitbreiden 

geven aan dat ze gemiddeld 12,6 uur oefeningen in meer aankunnen. Gemiddeld komt 

dat neer voor alle brandweermannen binnen de zone op 7,2 uur in meer. 

 

Als we die cijfers doornemen dan betekent dat er ergens een grens is voor de 

brandweermannen qua aantal (basis)oefeningen en dat die grens omzeggens bereikt is. De 

zone, de hogere overheid en het kenniscentrum moet hiermee rekening houden in het belang 

van de vrijwillige brandweer en de hulpverlening in het bijzonder.  

De zone moet anticiperen en inventief inspelen op deze problematiek. Als men een oefening 

van 2 uur uitbreidt tot een oefening van 3 uur dan wint men ongeveer 100% op gebied van 

de werkelijke oefentijd. Zo zou een oefening van 2 uur die met 1 uur verlengd wordt kunnen 

aanzien worden als 2 oefeningen van 2 uur. 

 

4.2. Het oefenbeleid mag intenser op gebied van specialisatie en veiligheid. 

De brandweermannen zijn overtuigd dat er zeer veel aandacht moet gaan naar specialisatie 

en veiligheid. Maar er wordt verwacht dat men inventief met die bereidheid omgaat. Betere 

voorbereiding van de oefeningen, inkleding, omkadering, uitwisseling binnen de zone en de 

duur van de oefeningen kan wellicht zorgen voor de nodige positieve impulsen. 

 

4.3. Oefenbeleid, oefenkaarten, oefendoelen = GEKEND binnen de zone. 

Binnen de zone delen meer dan 80% van de brandweermannen mee dat ze op de hoogte 

zijn van het oefenbeleid, de oefenkaarten en de oefendoelen. De oefenkaarten worden 

geïmplementeerd in de oefenkalender. 

 

De bevinding van de geënquêteerden omtrent de gevoelswaarde tov de oefeningen waarbij 

er teveel of te weinig nadruk gelegd wordt of de oefendoelen die te veel of te weinig 

geoefend worden moet meegenomen worden naar de technische commissie en de 

werkgroep oefenbeleid en moet deel uitmaken van een intern debat om te anticiperen op 

deze gevoelswaarde in het zonaal oefenbeleid. 

 

4.4. Gespecialiseerde teams = DRUK GROTER EN GROTER. 

40% van alle brandweermannen binnen de zone maken deel uit van één of ander 

gespecialiseerd team. 

Naast de gespecialiseerde teams zijn er tal van werkgroepen, vergaderingen zoals 

oefeningen/opleiding chauffeurs, autoladderteam (vnl onderhoud van de hoogtewerker), 
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wespenteam, hydrantenteam, persluchtteam (onderhoud van de persluchttoestellen), 

jeugdbrandweerteam (4 korpsen), werkgroep materieel, werkgroep oefeningen/ 

oefenbeleid, dispatchingteam, FIST, kadervergadering, raad van advies, 

officierenvergaderingen, brandpreventie, sportploegen, lesgever Wobra, BPA’ers, 

werkgroep interventieplannen, secretariaat, vriendenkring, klaroenen, …te veel om op te 

noemen. Als al die teams, werkgroepen, vergaderingen meegenomen worden dan kunnen 

we stellen dat elke brandweerman een of meer bijkomende taak binnen het korps vervult. 

Al die taken zijn noodzakelijk om met de brandweer tot een goed functionerende 

hulpverleningsorganisatie te komen in het belang van de vele interventies (SAH-interventies 

zowel als niet-SAH-interventies).  

De dienst DGH heeft daarenboven een zeer belastende wachtdienstregeling met of zonder 

kazernering.  

 

De intentie van de overheid om de lat steeds hoger te leggen en het aantal uren opleiding 

fors te verhogen voor diverse gespecialieerde teams zoals duikers, DGH zou wel eens 

aanleiding kunnen geven tot een zeer belastende gevoelswaarde binnen deze teams en de 

vrijwilligers binnen de brandweer. Een rampscenario voor de hulpverlening is dat hierdoor 

deze noodzakelijke teams onvoldoende manschappen overhouden en deze noodgedwongen 

opgedoekt worden of dermate minder inzetbaar zijn door het regelmatig uitbellen van één 

van deze teams. Hierdoor komen de bestaande teams nog meer onderdruk en glijden we af 

in een negatieve spiraal…. 

Daarnaast zijn er nog teams die de zone volop aan het uitwerken zijn of nog moeten 

uitwerken zoals de BPA’ers, een zonaal meetteam, … 

 

4.5. Huidig algemeen gevoel = AANVAARDBAAR voor brandweermannen, BELASTEND voor 

officieren. 

Gemiddeld deelt56% van de brandweermannen mee dat het gevoel bij de taak als 

brandweerman aanvaardbaar is tov zijn/haar privé- en beroepsleven, 22% zegt zeer 

aanvaardbaar, 17% geeft aan dat het belastend is en 5% zeer belastend. Dat is een goede 

score en belangrijk voor de leefbaarheid van de vrijwillige brandweer. Toch werd er 

geconstateerd dat hoe hoger de graad, hoe belastender de brandweer voor de 

vrijwilligerswordt, de onderofficieren delen met 32% en de officieren met 56% mee dat de 

brandweer belastend tot zeer belastend is tegnover de gemiddelde score van 22%. 

Toch willen we hier benadrukken dat er een wankel evenwicht bestaat met de lat die steeds 

hoger gelegd wordt en de aanvaardbaarheid van de brandweertaken. 

Hier is het van belang om binnen de zone en binnen de hogere overheid aandacht te hebben 

en om te zoeken naar oplossingen om de aanvaardbaarheidsdrempel niet negatief te 

overschrijden en zodoende de leefbaarheid en het aanvaardbaarheidsgevoel van de 

vrijwillige brandweer te vrijwaren. 

Een aantal adminsitratieve taken van de officieren zijn wellicht gewenst om te 

professionaliseren zoals de brandpreventie, opmaak van interventieplannen entalrijke 

administratieve taken. 
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4.6. Zonder vrijwilligers geen betaalbare brandweer en geen afdoende hulpverlening. 

 

We zijn de mening toegedaan dat elk goed onderzoek begint met veldwerk. Ook deze 

enquête is de bevraging van de mensen op het veld. De besluiten die wij hieruit hebben 

kunnen trekken geven ons het ernstig te nemen signaal dat de graad van verzadiging bij de 

vrijwillige brandweerman zo goed als bereikt is en we zijn ervan overtuigd dat bevragingen 

in de andere zones geen ander beeld zouden geven. Vandaar ook onze warme maar 

dringende oproep tot de hogere overheden en het kenniscentrum om zorgvuldig om te 

springen met het opleggen van bijkomende belastingen op de schouders van de vrijwilliger. 

Let wel: de wil om bij te blijven, om zich blijvend in te spannen voor veiligheid (voor zichzelf, 

op de werkvloer en voor de burger) en om te oefenen om tot een hogere performantie te 

komen, is zeer zeker aanwezig. Maar het aantal oefenuren drastisch opkrikken, het 

verplichten van cursussen zonder klim op de carrièreladder en dies meer veronderstelt ons 

inziens toch ook een analyse naar de draagkracht ervan.  

We zijn ervan overtuigd dat er zeer zorgvuldig moet worden omgesprongen met het fragiele 

evenwicht van de brandweervrijwilliger dat bestaat tussen zijn privéleven (gezin, 

ontspanning, sociale verplichtingen,…), zijn professioneel leven (relatie met werkgever, 

verantwoordelijkheden in processen en of producties, dienstshiften,…) en de taken en 

verantwoordelijkheden als brandweervrijwilliger. Als er afgehaakt moet worden wegens 

toenemende druk zal in de meeste gevallen niet tegen het gezin of het werk worden 

ingegaan. Het verlies aan vrijwilligers compenseren door beroepskrachten aan te werven is 

een optie maar zal leiden tot een onbetaalbare brandweerdienst en of de burger daarmee 

beter af is, durven we sterk te betwijfelen. 
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Bijlage I: commentaar geënquêteerden op het aantal basisbrandweeroefeningen. 

 

 

 

 

 

W, G of V oefen-beleid intenser in fie van veiligh. uitbrei-ding aantal oef. max. aantal oefening in meer

Meeste sectieoefeningen zijn niet voorbereid en zijn "a l'improviste"

er moet altijd op veiligheid geoefend worden , ook in

basisoefeningen

 maar de oefeningen mogen wel wat langer

duren

oefeningen als in brandhuis in Roeselare zouden

om de 2-3 jaar opgefrist moeten worden, omdat

we daar echt geconfronteerd worden met alle

gevaren van branden

Gezien de 4 wekelijkse sectieoefening  

Ik begrijp de stelling, maar we blijven vrijwilligers en

kunnen niet altijd blijven specialiseren.

de brwlui zijn nog steeds op vrijwillige basis. Het

aantal momenteel is zeker voldoende

 geen probleem meer oef.maar dan moeten we

allemaal beroeps worden

 Misschien moet WOBRA een deel van deze oefeningen overnemen

(zeker die oefeningen die technieken bij brengen die over de

posten/korpsen geen nieuwe technieken bij brengen.

 Maar dit is een antwoord met een keerzijde aan de

medaille.  Iedreen moet beter opgeleid, maar de grens aan

wat een vrijwilliger op zijn boterham kan hebben is

overschreden.  Dus moet er uitgekeken worden naar een

optimalisatie van deze oefeningen (vb. 1 dag WOBRA per

jaar vervangt ;;; basisoefeningen in functie van je eigen gezin Wel specifieke opleiding als bevelvoerder

 de sectieoefenigen gaan momenteel niet meer door waardor de

aantal oefeningen dan ook iets te weinig zijn

wordt in de hand gewerkt door steeds te veranderen van

werk methodes enz

Is dat nog haalbaar want verschillende

brandweermannen worden nog belast met

specialisatie oefeningen en sommige maanden

vergt dat enorm veel familiale last

Als vrijwilliger vind ik dat we genoeg uren

oefenen. Dit moet allemaal buiten de werkuren

gebeuren. We hebben ook nog een gezinsleven.

algemene oefeningen=G, groepsoefeningen = W

 Voor vrijwilligers is dat allemaal naast hun gewone

dagtaak en een gezinsleven.

 dit hoeft niet. maandelijks een grote oefening

en 6wekelijks een kleine oefening is ok

Er zijn ook nog de oefeningen van de

specialisaties en DGH iedere maand  

in L-P zijn er niet gfenoeg specifieke oefeingen naar doelgroepen toe

zoals vb. pompbedienden, technisch team

bv een straalpijp is veranderd bij vroeger, toch kennis

ervan is noodzakelijk om ongevallen of ongewenste

situatieverandering te kunnen voorkomen

beter specialisaties integreren in basisoefening,

er zijn al voldoende oefenmomenten

Tijdens de werkuren kunnen we zo veel oefenen

als we willen.

Ter verduidelijking : Het zijn reeds een aanzienlijk aantal meer

oefeningen als we vroeger gewend waren onder leiding van Lt Jozef

Lameire. Onder het leiderschap van Lt Michel Dewaele hebben we

met het kader de frequentie sterk opgevoerd (om precies te zijn

meer dan verdubbeld) wat een grotere inspanning van de

manschappen vraagt en een supplementaire belasting voor het

gezinsleven als toch maar vrijwilliger. Niet te min moeten we

vaststellen dat het gezegde 'oefening baart kunst' alom troef is

binnen de alsmaar professioneler wordende vrijwillige

brandweerdienst, wil deze meedraaien in het nieuwe systeem.

Wel akkoord met themaoefeningen, maar op oefeningen

betrekkende "dagelijkse" brandweerkost (brand/vko) mag

niet worden ingeboet

Het is niet het aantal uur dat belangrijk is maar de 

inhoud van de oefening

Maar in principe zouden het er 16 u bij moeten

zijn in die zin dat we de groepsoefeningen nog

wat zouden moeten kunnen opdrijven en dan

specifiek naar specialisatie toe voor welbepaalde

doelgroepen bv chauffeurs-pompisten,

persluchtdragers, aanvals- en back-upploeg naar

binnenbrandbestrijding toe, deurtechniek, EHBO, 

... . Hoe meer men het oefent hoe meer

automatismen worden aangekweekt.

bijna te veel basisoefening-12, AB 6, pomp chauffeur 6, amb

6,centralist 6, off 6, ladderbediener 6

 Dit is ook nodig voor de veiligheid van jezelf, collega’s en

derden. 

 er moet de mogelijk gegeven worden om meer

te KUNNEN oefenen maar niet VERPICHTEN

 gezien ook alle extra specialisatieoefeningen

(gaspakdragers, chauffeurs, ambulanciers, raad

van advies, enz.)

 maar 3 uur is te lang

ja voor diegenen die de basisprincipes goed onder de knie

hebben.

het is beter om in kleine groepjes te oefenen

(sectieoefeningen)

Om alle bassisvaardigheden te kunnen

onderhouden en bijscholing nieuwe technieken

en procedures is er constant oefenen

noodzakelijk

Beter de kwaliteit van de oefeningen verhogen dan de frequentie.  het wordt zo maar volgens mij moet het niet...

Er moet meer geoefend worden,

maar het moet voor de vrijwilliger-

brandweerman haalbaar blijven

 1 oef per maand vind ik voldoende (oefenen met 

het materiaal). Met verwerkte opleidingen in de

oefening.

 Het gaat niet enkel over de tijd die we steken in oefeningen, ook de

wacht, bijhouden administratie, enz…  Maar nu is het ten kost van de vrije oefeningen

Er moet meer geoefend worden,

maar het moet voor de vrijwilliger-

brandweerman haalbaar blijven

Wat moet gebeuren moet maar gebeuren...laat

maar komen,meer oefeningen schrikken mij niet

af, integendeel.

te veel omdat ze soms niet van hoog niveau zijn

 ik ben zelf preventieadviseur en er moet zeker veiliger

gewerkt worden. gespecialiseerder ok, maar men moet

ook niet overdrijven. met een beetje meer discipline kan

men al ver geraken.

er eens iemand het verstand krijgt bij de

politiekers om een wetvoorstel in te dienen om

uren minder te werken en te gebruiken om de

brandweer uren daarmij op te vullen

 12 + 4 = 18 oefeningen is echt wel het absolute

maximum, rekening houdend met andere

opleidingen

 je hebt polyvalente mensen nodig

Naast normale basisoefeningen, zijn er nog tal

van specialisatieoefeningen. Indien de normale

brandweeroefeningen nog uitgebreid zou

worden, is dit van het goeie teveel.

in de vorm van 2 oefeningen, maar vastgelegd in

de oefenkalender: 1 oef in het oefenhuisje

(hittegewen-ning, flash-over,..): 6u, 1 oef

mbt functies bij inzet hulpverle-ning op

openbare weg: 6u

de ene oefening is intenser dan de andere (al altijd zo

geweest)

Als je centrale of ambulance erbij neemt, komt

voor sommigen hun sociaal leven in gedrang!  er zouden er beter een beetje minder zijn

 De "normale" oefeningen die we in het verleden

2007 2008 2009... gehad hebben krijgen we nu

totaal onvoldoende. onze materiaal kennis in de

wagens  gaat totaal achteruit, dit tenkoste van

onze efficentie.

Absoluut !!!!

 12 oefeningen op jaarbasis vind ik voldoende

ev meer uren maar minder aantallen

 Het is belangrijk wat je uit een oefening leert

maar de realiteit is steeds iets anders. 

Momenteel kunnen de brandweermannen

deelnemen aan 36 oefeningen per jaar. Daarbij

komen er nog enkele groter algemene

oefeningen met de drie posten. Dus ongeveer 38

oefeningen per jaar waaraan ze kunnen

deelnemen.

 Kan maar moet ook rekening houden met privé

en werksituatie van de persoon.Specifieke

oefeningen zoals hittegewenning,…

 Ik denk niet dat daar nog veel plaats voor over is

op de jaarkalender

Vrijwiligers hebben ook nog een gezin 

 als je nog cursussen wil volgen om hogerop te

komen en al de oefeningen doet,dan word het

zwaar er is nog een gezin  die papa  wil zien een

goed brandweerman ZIJN valt of staat met de

steun van je gezin

maar niveau moet naar omhoog

van 12 naar 18 oefeningen
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Bijlage II:  

oefenbeleid binnen de zone, commentaar geënquêteerden. 

 

 

uitleg oefen-beleid te veel nadruk te weinig nadruk

op de hoogte oefen-

beleid oefen-kalender

imple-mentatie 

oefen-doelen in

kalender oefen-doelen te veel

oefen-doelen te

weinig

 het zijn vastgelegde

oefeningen die over een

heel jaar gepland zijn

te veel procedures in één

oefening  soms te weinig info

 Niet volledig (enkele

elementaire kennis vanuit

zomercongres, toelichting

adj. Morrand kortom

eigenlijk niet op een

geeigende manier

gebracht. ER wordt teveel

gerekend op goodwill van

diverse brandweermannen

en kanalen ipv op een

professionele manier. Cursus oefeninstructeur  

 Het is opnieuw hetzelfde

er wordt gesteund op

teveel goodwill.  Adj.

Morrand is deze aan het

implementeren. Weliswaar

op een goede ma,nier,

maar we ontbreken

professionele hulp/steun. 

Alles moet ’s avonds en

achter de uren gebeuren. 

Vanuit de zone (als deze er

niet kan komen vanuit het

stadsbestuur) moet deze er

op korte termijn komen

hoop ik.

niet echt teveel, maar

zeker genoeg

Meer de nadruk leggen op

kennis/kunde per individu.

Daaraan wordt nu reeds

gewerkt binnen ons korps.

soms wel, soms niet

er moet altijd veilig

gewerkt worden, met de

nodige discipline en

correcte procedures

dit in het bijzonder op

individuele basis

Ons korps was één van de

pioniers.

Enkel weer voor onze post

geldig, oefeningen en

oefenschema’s worden

besproken in een oefencel

opgericht binnen de post. 

nooit gehoord over

oefenkaarten

Er wordt getracht om op

jaarbasis een zo breed

mogelijke waaier aan

oefeningen/items te

organiseren.

Er word te veel op extreme

dingen geoefend terwijl de

basis niet wordt geoefend !

met een goede getrainde

basis begint alles .En ook

worden er geen jaarlijkse

/maandelijkse opleidingen

gegeven aan de pompisten  

Wel enkel voor onze post,

er is daarover geen overleg

op korpsniveau. 

 Blijkt soms in praktijk niet

altijd beste keuze   ! ( afh.

geval / geval ) waar men naar toe wil

Heb opleiding

oefeninstructeur gevolgd

en als vaste instructeur THV 

bij Wobra krijg ik daar veel

feedback over. Op korps of

zoneniveau is er te weinig

overleg. 

Enkel mat data , geen

inhoud omtrent de

oefening Meer en meer

 er word teveel geoefend

op parkings en dergelijke 

 waarom niet eens

(desnoods droog) een

leegstaand pand binnen

vallen of een parcours in de 

kazerne 

In de algemene

vergadering is dit wel

aangekaart geworden dat

de oefeningen in het

vervolg op die basis

worden opgemaakt, maar

dat blijft meer materie

voor het kader en de

aangestelde officieren en

onderofficieren die het

oefenbeleid uittekenen.

Als organisator van de

oefeningen kan ik daar niet

op antwoorden anders zou

ik de oefeningen wijzigen

op dat vlak. 

Meer de nadruk leggen op

kennis/kunde per individu.

Daaraan wordt nu reeds

gewerkt binnen ons korps.

 -wel pas sinds het volgen

dit najaar van de cursus

instructeur - zou eigenlijk

door elke sgt of hoger

gekend moeten zijn

(instructeurcursus)  Ik maak ze zelf.

 In het begin van het jaar

kregen we een

oefenkalender toegestuurd 

waarin de opdracht

omschreven stonden voor

het komende jaar. Wie,

waar en wat moet doen. 

 Graag wat meer info over

de juiste defenitie  van een

oefendoel.

 Beleid in korps word

liefst in onderlinge

samenspraak met posten 

uitgewerkt 

als leidinggevende v/e

sectie verwijs ik vaak naar

de resp oefenkaarten -en

doelen

Kan niet genoeg benadrukt

worden, en ik zie er strikt

op toe dat dit nageleefd

wordt.

er moet altijd veilig

gewerkt worden, met de

nodige discipline en

correcte procedures

Ik ben namelijk aangesteld

om het oefenbeleid uit te

stippelen.

 maar ze eijn via email

verkrijgbaar liever op

papier

we hebben heel degelijke

oefeningen olv adj.

Ryckeghem

te weinig implementeren

van vernieuwing

(conservatisme)

 Dit werd steeds goed

toegelicht en bijgestuurd

waar nodig.

 Vele instructeurs durven

niet af te wijken van

oefenkaarten. over onze toekomst  Ik ben zelf instructeur.

Deze is alvast niet ter

inzage.

 De oefendoelen worden

bepaald door de

oefeninstructeur door

gebruik te maken van de

oefenkaarten en het

maken van oefenscenario’s

en draaiboeken waar de

oefendoelen nogmaals in

vermeld staan. 

Wat ben je met een perfect

aflegsysteem als de

schakels niet gesmeerd

lopen? 

 men zou beter minder met

oefenkaarten werken en

meer oefeningen zoals

vroeger, dan zouden er

weer meer mensen

geïnteresseerd naar de

oefeningen komen.

Te weinig actie voor alle

graden!

Probeer ik beetje bij beetje 

aan te scherpen. Lesgever WOBRA

 In het begin van het jaar

kregen we een

oefenkalender toegestuurd 

waarin de opdracht

omschreven stonden voor

het komende jaar. Wie,

waar en wat moet doen. 

Denk dat het bij ons een

goede mix is.

De deze die weinig

voorkomen ,maar toch van

grootbelang zijn,vb

onderpuin ingestort

gebouw(hefkussens-

dichtingsmateriaal enz….

moet nog veel aan

gesleuteld worden 

men kan moeilijk

afstappen van vroegere

gewoontes, dit is deels

verbeterd door het gebruik

van oefenkaarten in

deeloefenigen

WAAROM? VEILIGHEID,

Sommige(BV, de nieuwe,

zijn te overmoedig en te

zelfzeker met hun

procedures dat ze tijdens

de opleiding krijgen,dat er

niks kan gebeuren met

hen), GAAT OP ZIJN WEST-

VLAAMS ZEGGEN ; ZE

STAAN TE GEWELDIG.

ik veronderste enkel een

notie te hebben. men is vollop bezig 

“slangen uitsmijten”

tijdens algemene oefening -

meestal veroorzaakt door

te weinig of te late

voorbereiding - organisatie

oefening wordt te

individueel bepaald, geen

duidelijke of geen

werkverdeling - te weinig

theoretische inleiding en

debriefing (zie ook nadruk

oefeningen)

men denkt te vlug dat de

bassis gekend is terwijl

men meer stapsgewijs

moet opbouwen met veel

oefenen en steeds de

vorige stappen mee

te nemen

Dat we deze

oefening(module)maar 1x

mogen 

deelnemen..kinderachtig(s

orry)

 Weinig medewerking

vanuit korpsen met “de

kooi” in het bezit, om daar

eens naartoe te gaan en te

oefenen 

(adembescherming) op

techniek en uithouding

 In het begin van het jaar

kregen we een

oefenkalender toegestuurd 

waarin de opdracht

omschreven stonden voor

het komende jaar. Wie,

waar en wat moet doen. 

Ik probeer zoveel als

mogelijk afwisseling er in

te steken zodat het

boeiend blijft.

als elke oefening maar 1x

mag gevolgd worden is dit

in mijn ogen te weinig

 daar deze soms

veranderen is dit nodig

3-D techniek,

deurprocedure,enz.

De deze die het meest

voorkomen,brand-

verkeersongevallen

 oefendoelen meer

gespreid in het jaar geven

en niet 2 X zelfde

oefeningen na elkaar

 lijkt tegenstrijdig, maar er

zijn volgens mij te veel

procedures.

men moet leren efficiënt

werken met de nieuwe

hulpmiddelen, procedures

om een interventie op een

efficiënte, veilige en

doordachte manier aan te

pakken

tijdens het oefenen gaat

men te vlug

aandacht naar  de 

specifieke moeilijke

gevallen welke bijna nooit

voorkomen en eigenlijk

voor 90% kan oplossen met

de standaard procedures

er kan daar immers nooit

teveelde nadruk op

gelegd worden wanneer

we streven naar uniforme

werkwijzes

 omdat we de thema-

oefeningen maar 1x mogen

volgen, is dit niet evident

dit na 1 oefening te kunnen

Er is een evenwichtige

verdeling

 Er kan niet genoeg

aandacht worden besteed

aan discipline, veiligheid,

procedures en vertrouwen

op elkaar. Om zo risico’s te

minimaliseren in geval van

hulp bieden aan burgers in

nood.  

is het nu de 1 die de

slangen moet koppelen of

de 2 doel is een vlot

verloop het idee van

procedures is wel goed

maar er moet een zekere

vrijheid blijven, anders

wordt men een robot!

er kan nooit teveel

ingeoefend worden

 Ik vind dat we nood

hebben aan enkele

eenvormige, bondige en

duidelijke procedures.

 Er kan volgens mij niet

genoeg geoefend worden.

Je moet elkaar tenslotte

100% kunnen vertrouwen

tijdens een interventie.

 een andere mening die

soms wel beter is

 NOG MAAR HET EERSTE

JAAR

  De nieuwe

brandweermannen kregen

een vernieuwde opleiding

waar oudere collega’s het

soms moeilijk in kunnen

vinden.

 we werken daar nog niet

lang genoeg mee om daar

een antwoordt op te geven

de routine van het gebruik

van de oefenkaart is nog

jong 1maal ingeburgerd zal

er niets te veel of te weinig

zijn 

de routine van het gebruik

van de oefenkaart is nog

jong 1maal ingeburgerd zal

er niets te veel of te weinig

zijn 

Discipline, waardering en

respect 
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uitleg oefen-beleid te veel nadruk te weinig nadruk

op de hoogte oefen-

beleid oefen-kalender

imple-mentatie 

oefen-doelen in

kalender oefen-doelen te veel

oefen-doelen te

weinig

 het zijn vastgelegde

oefeningen die over een

heel jaar gepland zijn

te veel procedures in één

oefening  soms te weinig info

 Niet volledig (enkele

elementaire kennis vanuit

zomercongres, toelichting

adj. Morrand kortom

eigenlijk niet op een

geeigende manier

gebracht. ER wordt teveel

gerekend op goodwill van

diverse brandweermannen

en kanalen ipv op een

professionele manier. Cursus oefeninstructeur  

 Het is opnieuw hetzelfde

er wordt gesteund op

teveel goodwill.  Adj.

Morrand is deze aan het

implementeren. Weliswaar

op een goede ma,nier,

maar we ontbreken

professionele hulp/steun. 

Alles moet ’s avonds en

achter de uren gebeuren. 

Vanuit de zone (als deze er

niet kan komen vanuit het

stadsbestuur) moet deze er

op korte termijn komen

hoop ik.

niet echt teveel, maar

zeker genoeg

Meer de nadruk leggen op

kennis/kunde per individu.

Daaraan wordt nu reeds

gewerkt binnen ons korps.

soms wel, soms niet

er moet altijd veilig

gewerkt worden, met de

nodige discipline en

correcte procedures

dit in het bijzonder op

individuele basis

Ons korps was één van de

pioniers.

Enkel weer voor onze post

geldig, oefeningen en

oefenschema’s worden

besproken in een oefencel

opgericht binnen de post. 

nooit gehoord over

oefenkaarten

Er wordt getracht om op

jaarbasis een zo breed

mogelijke waaier aan

oefeningen/items te

organiseren.

Er word te veel op extreme

dingen geoefend terwijl de

basis niet wordt geoefend !

met een goede getrainde

basis begint alles .En ook

worden er geen jaarlijkse

/maandelijkse opleidingen

gegeven aan de pompisten  

Wel enkel voor onze post,

er is daarover geen overleg

op korpsniveau. 

 Blijkt soms in praktijk niet

altijd beste keuze   ! ( afh.

geval / geval ) waar men naar toe wil

Heb opleiding

oefeninstructeur gevolgd

en als vaste instructeur THV 

bij Wobra krijg ik daar veel

feedback over. Op korps of

zoneniveau is er te weinig

overleg. 

Enkel mat data , geen

inhoud omtrent de

oefening Meer en meer

 er word teveel geoefend

op parkings en dergelijke 

 waarom niet eens

(desnoods droog) een

leegstaand pand binnen

vallen of een parcours in de 

kazerne 

In de algemene

vergadering is dit wel

aangekaart geworden dat

de oefeningen in het

vervolg op die basis

worden opgemaakt, maar

dat blijft meer materie

voor het kader en de

aangestelde officieren en

onderofficieren die het

oefenbeleid uittekenen.

Als organisator van de

oefeningen kan ik daar niet

op antwoorden anders zou

ik de oefeningen wijzigen

op dat vlak. 

Meer de nadruk leggen op

kennis/kunde per individu.

Daaraan wordt nu reeds

gewerkt binnen ons korps.

 -wel pas sinds het volgen

dit najaar van de cursus

instructeur - zou eigenlijk

door elke sgt of hoger

gekend moeten zijn

(instructeurcursus)  Ik maak ze zelf.

 In het begin van het jaar

kregen we een

oefenkalender toegestuurd 

waarin de opdracht

omschreven stonden voor

het komende jaar. Wie,

waar en wat moet doen. 

 Graag wat meer info over

de juiste defenitie  van een

oefendoel.

 Beleid in korps word

liefst in onderlinge

samenspraak met posten 

uitgewerkt 

als leidinggevende v/e

sectie verwijs ik vaak naar

de resp oefenkaarten -en

doelen

Kan niet genoeg benadrukt

worden, en ik zie er strikt

op toe dat dit nageleefd

wordt.

er moet altijd veilig

gewerkt worden, met de

nodige discipline en

correcte procedures

Ik ben namelijk aangesteld

om het oefenbeleid uit te

stippelen.

 maar ze eijn via email

verkrijgbaar liever op

papier

we hebben heel degelijke

oefeningen olv adj.

Ryckeghem

te weinig implementeren

van vernieuwing

(conservatisme)

 Dit werd steeds goed

toegelicht en bijgestuurd

waar nodig.

 Vele instructeurs durven

niet af te wijken van

oefenkaarten. over onze toekomst  Ik ben zelf instructeur.

Deze is alvast niet ter

inzage.

 De oefendoelen worden

bepaald door de

oefeninstructeur door

gebruik te maken van de

oefenkaarten en het

maken van oefenscenario’s

en draaiboeken waar de

oefendoelen nogmaals in

vermeld staan. 

Wat ben je met een perfect

aflegsysteem als de

schakels niet gesmeerd

lopen? 

 men zou beter minder met

oefenkaarten werken en

meer oefeningen zoals

vroeger, dan zouden er

weer meer mensen

geïnteresseerd naar de

oefeningen komen.

Te weinig actie voor alle

graden!

Probeer ik beetje bij beetje 

aan te scherpen. Lesgever WOBRA

 In het begin van het jaar

kregen we een

oefenkalender toegestuurd 

waarin de opdracht

omschreven stonden voor

het komende jaar. Wie,

waar en wat moet doen. 

Denk dat het bij ons een

goede mix is.

De deze die weinig

voorkomen ,maar toch van

grootbelang zijn,vb

onderpuin ingestort

gebouw(hefkussens-

dichtingsmateriaal enz….

moet nog veel aan

gesleuteld worden 

men kan moeilijk

afstappen van vroegere

gewoontes, dit is deels

verbeterd door het gebruik

van oefenkaarten in

deeloefenigen

WAAROM? VEILIGHEID,

Sommige(BV, de nieuwe,

zijn te overmoedig en te

zelfzeker met hun

procedures dat ze tijdens

de opleiding krijgen,dat er

niks kan gebeuren met

hen), GAAT OP ZIJN WEST-

VLAAMS ZEGGEN ; ZE

STAAN TE GEWELDIG.

ik veronderste enkel een

notie te hebben. men is vollop bezig 

“slangen uitsmijten”

tijdens algemene oefening -

meestal veroorzaakt door

te weinig of te late

voorbereiding - organisatie

oefening wordt te

individueel bepaald, geen

duidelijke of geen

werkverdeling - te weinig

theoretische inleiding en

debriefing (zie ook nadruk

oefeningen)

men denkt te vlug dat de

bassis gekend is terwijl

men meer stapsgewijs

moet opbouwen met veel

oefenen en steeds de

vorige stappen mee

te nemen

Dat we deze

oefening(module)maar 1x

mogen 

deelnemen..kinderachtig(s

orry)

 Weinig medewerking

vanuit korpsen met “de

kooi” in het bezit, om daar

eens naartoe te gaan en te

oefenen 

(adembescherming) op

techniek en uithouding

 In het begin van het jaar

kregen we een

oefenkalender toegestuurd 

waarin de opdracht

omschreven stonden voor

het komende jaar. Wie,

waar en wat moet doen. 

Ik probeer zoveel als

mogelijk afwisseling er in

te steken zodat het

boeiend blijft.

als elke oefening maar 1x

mag gevolgd worden is dit

in mijn ogen te weinig

 daar deze soms

veranderen is dit nodig

3-D techniek,

deurprocedure,enz.

De deze die het meest

voorkomen,brand-

verkeersongevallen

 oefendoelen meer

gespreid in het jaar geven

en niet 2 X zelfde

oefeningen na elkaar

 lijkt tegenstrijdig, maar er

zijn volgens mij te veel

procedures.

men moet leren efficiënt

werken met de nieuwe

hulpmiddelen, procedures

om een interventie op een

efficiënte, veilige en

doordachte manier aan te

pakken

tijdens het oefenen gaat

men te vlug

aandacht naar  de 

specifieke moeilijke

gevallen welke bijna nooit

voorkomen en eigenlijk

voor 90% kan oplossen met

de standaard procedures

er kan daar immers nooit

teveelde nadruk op

gelegd worden wanneer

we streven naar uniforme

werkwijzes

 omdat we de thema-

oefeningen maar 1x mogen

volgen, is dit niet evident

dit na 1 oefening te kunnen

Er is een evenwichtige

verdeling

 Er kan niet genoeg

aandacht worden besteed

aan discipline, veiligheid,

procedures en vertrouwen

op elkaar. Om zo risico’s te

minimaliseren in geval van

hulp bieden aan burgers in

nood.  

is het nu de 1 die de

slangen moet koppelen of

de 2 doel is een vlot

verloop het idee van

procedures is wel goed

maar er moet een zekere

vrijheid blijven, anders

wordt men een robot!

er kan nooit teveel

ingeoefend worden

 Ik vind dat we nood

hebben aan enkele

eenvormige, bondige en

duidelijke procedures.

 Er kan volgens mij niet

genoeg geoefend worden.

Je moet elkaar tenslotte

100% kunnen vertrouwen

tijdens een interventie.

 een andere mening die

soms wel beter is

 NOG MAAR HET EERSTE

JAAR

  De nieuwe

brandweermannen kregen

een vernieuwde opleiding

waar oudere collega’s het

soms moeilijk in kunnen

vinden.

 we werken daar nog niet

lang genoeg mee om daar

een antwoordt op te geven

de routine van het gebruik

van de oefenkaart is nog

jong 1maal ingeburgerd zal

er niets te veel of te weinig

zijn 

de routine van het gebruik

van de oefenkaart is nog

jong 1maal ingeburgerd zal

er niets te veel of te weinig

zijn 

Discipline, waardering en

respect 
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Bijlage III: commentaar geënquêteerden – algemeen gevoel. 

algemeen gevoel
 B= in die zin dat je je eigen vervangers moet zoeken. aangaande in combinatie met het beroepsleven is dit soms moeilijk omdat veel mensen je niet kunnen vervangen en

je verplicht vervangers moet hebben.  Het zou beter zijn dat je enkel je uren doorgeeft dat je beschikbaar bent en dat de officieren kijken voor de overige uren. hetzelfde

zoals dit gebeurd in het korps van veurne

Misschien nog een voorstel omtrent oefenbeleid/opleiding : De kennis van bevelvoerders (vanaf Kpl) wordt op heden onvoldoende geupdated. Lokaal is dit moeilijk te

onderbouwen, maar zonaal zou dat toch moeten lukken.Bevelvoerders/specialisten uit de zone zouden hun kennis moeten kunnen delen met alle bevelvoerders vd

zone. Rampenplanning, blustaktiek, GRSTV, tactische ventilatie, gevaren bij IGS, nieuwe ontwikkelingen (zonnepanelen, elektrische voertuigen, passiefhuizen, ...), .... zijn

allemaal thema's waar veel bevelvoerders onvoldoende kennis over bezitten !

o.a. volgens de hoeveelheid oproepen op dat moment

A gewone dagen B weekends en in het zomerseizoen (kusttoerisme) te weinig personeel voor een stad die opeens het vierdubbele wordt,

nu en dan dreigt de weegschaal wel over te hellen naar B of ZB

 In combinatie als zelfstandige soms niet gemakkelijk . 

Momenteel is het nog aanvaardbaar. Indien in de toekomst zoals ze het voorzien in de brandweerhervorming het aantal verplicht uren oefenen omhoog zal, denk ik dat er

veel vrijwilligers zullen afhaken, wat misschien de bedoeling is om overal beroepskorpsen te maken. De vraag stelt zich enkel, wie zal dit allemaal betalen. 

De voorstellen om het aantal oefenuren te verhogen zullen voor veel vrijwilligers moeilijk worden om alles te blijven combineren, natuurlijk moet alles goed aangeleerd

worden en onderhouden worden.  

 Er is nog zeer veel werk op vlak van samenwerking en op vlak van opleiding. De technieken die gebruikt worden zijn per post nog te verschillend. Er moet daarom meer

overleg en samenwerking over de korpsen heen komen. De oefeninstructeurs moeten meer samen komen en ervaringen uitwisselen. Gespecialiseerde instructeurs kunnen 

de verschillende pelotons assisteren bij oefeningen van thema’s of onderwerpen waarvan zij specialist zijn.

Het mag ook niet teveel worden.  We blijven toch nog altijd vrijwilliger.  

ik vind ons oefensysteem zoals het nu is goed en voldoende om onze specifieke taken naar behoren uit te voeren.Ik denk dat het te belastend zou worden voor de

vrijwilliger het oefenschema uit te breiden.Mvg,Adj.Dirk noppe

Wij zijn zeker niet tegen de verbetering van de scholing en bijscholing van de mensen, zeer zeker niet , maar wat volgens ons nog een probleem is , is de verloning van de

mensen die oefeningen en bijscholingen volgen. Momenteel is het binnen ons korps zo dat wij maar 1 uur per maand uitbetaald worden voor oefenprestaties, bijscholing ,

cursussen en dergelijke. Volgens mij is dit binnen andere korpsen niet het geval … De gehele verloning binnen ons korps is trouwens niet meer van deze tijd, wij krijgen

geen toeslag betaald voor nacht-, weekend- , of feestdagen. Wij kunnen best leven met een verhoging van het aantal oefenuren, maar dan zouden wij toch graag hier

tegenover zien dat wij op financieel vlak gelijkgeschakeld worden met de omliggende korpsen… De gehele verloning binnen ons korps is trouwens niet meer van deze tijd,

wij krijgen geen toeslag betaald voor nacht-, weekend- , of feestdagen. Gelijkschakeling met andere korpsen lijkt mij hier niet meer dan normaal, we betwijfelen eigenlijk

zelfs de wettelijkheid van dit betalingssysteem binnen onze gemeente…

zonder het bijvolgen van brevetten  (cursussen) is het  haalbaar, de combinatie kan periodiek doorwegen

Brandweerman dat ben je , dat wordt je niet. 

Ik beschouw het voorlopig nog als aanvaardbaar.  Bij een hogere frequentie van oefeningen vrees ik echter dat we meer gemor mogen verwachten van de achterban (gezin).

Naast de "gewone" basisoefeningen komen er ook nog de extra opleidingen bij zoals: binnenbrandbestrijding (container) - bijscholing oa. Brandpreventie (bijlage 6) - -

oefeninstructeur  - diverse werkgroepen in de Zone, enz… - en eventuele extra opleidingen ivm bevorderingen.

Maar voor mij mag het niet meer zijn dan nu, ik werk ook in het weekend 1op2, soms is het moelijk te combineren , en je hebt dan moeder de vrouw ook nog hé;)

Vaak wekelijks 3 tot 4 avonden te spenderen aan de brandweer. (dwz. weg van huis) ; uitrukken niet inbegrepen.

Het is een keuze en een inzet van al bijna 35 jaar, het mag nooit B worden!

we zijn geen vrijwillege brandweer meer er wordt meer en meer verwacht van ons + er wordt met niets meer rekening gehouden wat er nog teld is hoe veel je beschikbaar

ben moet zeker 40% beschikbaar zijn

men moet een evenwicht vinden tussen brandweer, werk en privé. Meer oefenen kan voor mij tijdens mijn wachtweek, dan sta ik ter beschikking van de brandweer.

Het brandweerman ambulancier leven neem ik overal mee naartoe. Ik vind het opnemen van (extra) brandweer/ambulancewacht een organisatie die goed overleg nodig

heeft met alle betrokken partijen. Ik heb zeer veel weekend dienst en ben daardoor ook beperkt in mijn privéleven. Ik neem het er graag bij, maar soms moeten er andere

dingen zijn die op de eerste plaats komen dan brandweerman/ambulancier zijn.

 moeilijk te combineren als jonge mama maar we doen ons best

Als je in een ploegensysteem werkt is het soms moeilijk om alle oefeningen bij te wonen omdat de verlofdagen op het werk vast liggen

Daar ik sedert september door defensie in Heverlee tewerkgesteld ben ervaar ik het momenteel eerder als belastend. Ik hoop echter binnen afzienbare tijd een oplossing

te vinden.

 ieder bwm is niet genoeg op de hoogte over wat  er is gebeurt in het korps qua interventies. De buren weten soms meer dan de bwm zelf, spijtig .......

 In de momenten dat ik beschikbaar ben wil ik mij 100% inzetten voor de brandweer. 

 Veel te weinig waardering vanuit gemeente, overheid. GOEDKOPE(onmisbare) werkkrachten. Weten we al jaren maar er komt geen verandering in.

 Als kleine zelfstandige is het  moeilijk altijd op de oefening te zijn (moet mijn klanten die dringend moeten geholpen worden soms voorrang geven)

 Als vrouw in een brandweerkorps is het niet altijd evident, maar ik mag lang niet klagen. Dit ook door mijn inzet zelf, ik wil mij namelijk ook bewijzen tussen die mannen en

het lukt me redelijk goed . Van in het begin al heb ik één ding duidelijk gesteld ik wil geen voorkeurs behandeling, ik wil gelijk behandeld worden zoals alle andere leden.

Nu ben ik bezich met de opleiding Sergeant, wat me tot nu toe redelijk lukt. aar op privé vlak is het dikwils wel eens  moeilijk . Mijn echtgenoot is namelijk niet zo 

brandweergezind, wat soms moeilijk is en zeer belastend.

zeker in combinatie met dienst 100 - als men wil werken zoals ze momenteel bezig zijn en voor alles aparte werkgroepen te vormen en voor alles aparte oefeningen te

organiseren, zou men beter overgaan naar een beroepskorps! men moet wel eens rekening houden dat wij vrijwilligers zijn met een dagelijkse job en een privéleven. de

gezinsleden moeten nu al zoveel toegevingen doen. als men nog verder gaat met nog meerdere oefeningen, dan heb ik veel zin om er de brui aan te geven. nochtans in

“brandweer” mijn grootste hobby! 

 familiaal gezien is dit wel voldoende als je nog cursussen wil volgen om hogerop te komen en al de oefeningen doet,dan word het zwaar er is nog een gezin die papa wil

zien een goed brandweerman ZIJN valt of staat met de steun van je gezin

In mijn korps ben ik chauffeur, pompbediener, ladderoperator, persluchtdrager, duiker, ambulancier, en interne lesgever, als men al de bijscholingen en verplichte

oefeningen moet volgen dan ben ik bepaalde weken meerdere avonds weg, dan spreken we nog niet van de oproepen ambulance en de vervangingen die ik doe, als

gehuwde man met twee kinderen kan dit soms wel wat veel zijn,

 door het ouder worden en me beroepsleven word het belastend

we zijn geen vrijwillege brandweer meer er wordt meer en meer verwacht van ons + er wordt met niets meer rekening gehouden wat er nog teld is hoe veel je beschikbaar

ben moet zeker 40% beschikbaar zijn

Maar voor mij mag het niet meer zijn dan nu, ik werk ook in het weekend 1op2, soms is het moelijk te combineren , en je hebt dan moeder de vrouw ook nog hé;)

Ze moeten volgens mij veel meer met een beperkte groep oefenen bv chauffeurs apart, de andere kunnen dan eens perslucht, saver methode infoefenen, koude en warme

deurprocedure, aflegsysteem ... Er zijn veel met een rijbewijs C blijkbaar kon je dat behalen, maar ze hebben geen kennis van pompen, ladder, ... maw ze worden niet

intern begeleid, het is niet als je C rijbewijs hebt dat je kennis hebt van brandweervoertuigen12/12/201112/12/2011. wij hebben om de drie weken oefeningen in de

zomervakantie moeten we geen vervanger zoeken september geen oefeningen wegens kalenderverkoop dus komt dat op ongeveer 13 oefeningen op jaarbasis. In Tielt

krijgen ze opdrachtje in groepjes per drie om het materiaal te leren kennen dat is beter als je bv Saver methode oefent met 13 man staan er 7 man te kijken 

soms belasten, afhankelijk van mijn ander werk en hobby's

maar 't is wel genoeg


