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Inleiding 
 
Op 1 januari 2020 bestaat Brandweer Haaglanden tien jaar. Pás tien jaar. In tien jaar tijd is 

Brandweer Haaglanden als organisatie veranderd. Van acht verschillende korpsen in negen 

gemeenten, naar één regionale organisatie. Afgelopen tien jaar is er gebouwd aan een 

robuuste organisatie, die efficiënt een kwalitatief hoogstaand product levert. In basis is dit 

product hetzelfde als tien jaar geleden, maar tegelijkertijd is er veel veranderd, verbeterd en 

vernieuwd. 

 

De ingezette koers van de afgelopen jaren focust op het leveren van zorg op maat, op basis 

van de hulpvraag én met inachtneming van de mogelijke risico’s. Enerzijds wordt dit 

ingegeven door de landelijke meerjarenagenda van Brandweer Nederland en anderzijds 

wordt dit meer specifiek vormgegeven door de vraagstukken en ontwikkelingen in de regio 

Haaglanden.  

 

Verandering van tijdperk  

Ook de komende periode wil Brandweer Haaglanden voldoen aan de hulpvraag vanuit de 

samenleving. Dit betekent dat de brandweer moeten blijven inspelen op (toekomstige) 

maatschappelijke trends en ontwikkelingen om de kwaliteit van het brandweerzorgniveau 

continu te garanderen. Zoals beschreven in de Landelijke Agenda Brandweerzorg 2018-2022 

leven we niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. De 

verandering van factoren als wijziging van wet- en regelgeving, de samenstelling en de 

toename van het aantal inwoners in de regio, technologische ontwikkelingen en grootschalige 

infrastructurele projecten, hebben een forse impact op de fysieke leefomgeving van burgers, 

bedrijven, maatschappelijke instellingen en overheden. De snelheid waarmee de samenleving 

verandert, heeft invloed op de vraag naar brandweerzorg en dus het aanbod van werk. Dit 

kan veel betekenen voor de brandweer als organisatie, voor het type medewerkers en de 

kwaliteiten. Het is daarbij noodzakelijk om de ingezette veranderkoers na de regionalisering 

te blijven continueren om een brandweer van waarde te blijven in een brede 

maatschappelijke context.  

 

Drie thema’s 

Kijkend naar de eerdergenoemde maatschappelijke ontwikkelingen ligt de focus van 

Brandweer Haaglanden voor de komende jaren op verdichting en energietransitie. Daarnaast 

wordt er nadrukkelijk vorm gegeven aan de duurzame inzetbaarheid van personeel, het derde 

thema voor de komende vijf jaar. Vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap is het doel 

ervoor te zorgen dat álle medewerkers fysiek en mentaal de eindstreep halen, waarbij 

rekening wordt gehouden met het (be)zware(nde) werk, het zorgdragen voor voldoende 

loopbaanperspectief (door onder andere het bieden van een duurzaam loopbaanbeleid) en 

het langer moeten doorwerken vanwege het opschuiven van de AOW-leeftijd. Deze thema’s  
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hebben invloed op ál het werk, bij risicobeheersing en incidentbestrijding, maar zeker ook op 

de ondersteunende processen vanuit vakbekwaamheid, operationele voorbereiding en de 

meldkamer.  

 

Brandweer als onderdeel van de maatschappij 
De ondertitel van dit beleidsplan ‘Van, voor en in de samenleving’ is niet zomaar gekozen. 

Iedere gemeente in de regio betaalt voor het brandweerzorgniveau dat wij als Brandweer 

Haaglanden kunnen leveren. In die zin zijn we dus ván de negen gemeenten in de regio 

Haaglanden. Wij staan volledig ten dienste van de fysieke veiligheid van inwoners en 

bezoekers van de regio. Wij zijn er als hulp nodig is en bieden daarmee het vangnet voor veel 

hulpvragen uit de maatschappij. Wij zijn er voor iedereen en maken daarop geen 

uitzondering. Wij kennen het gebied waarin we ons werk doen goed. We zien de samenleving 

veranderen en veranderen zo goed mogelijk mee. Dat betekent dat we een inclusieve 

werkgever zijn, een integere cultuur hebben, dat iedereen zichzelf kan zijn en dat we een 

organisatie zijn waar fatsoenlijke normen en waarden de basis zijn van hoe we met elkaar, 

met onze partners en met degenen die onze hulp hard nodig hebben, omgaan. 

 

Leeswijzer 
Het beleidsplan bestaat uit twee delen: het eerste deel betreft een algemene beschrijving van 

de drie thema’s en bijbehorende risico’s die voor de regio Haaglanden de komende jaren 

relevant zijn. In het tweede deel wordt verder ingegaan op drie rode draden, te weten meer 

aan de voorkant, risicogericht en ontwikkeling. Deze drie vormen voor de komende jaren de 

basis voor de uitvoering van dit beleidsplan.   
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Deel I: Een thematische toelichting 
 

Verdichting 

De afgelopen jaren groeit de Nederlands bevolking gestaag. Met de continue toename van 

mensen, neemt ook de verdichting toe. Tot 2030, zo blijkt, zijn landelijk één miljoen nieuwe 

woningen nodig om aan de vraag te kunnen voldoen. Bovendien is een toename van 

wegverkeer ingezet, een prognose van acht procent in de periode van 2017 tot 2023, die naar 

verwachting de komende jaren zal blijven groeien.  

 

Ook in de regio Haaglanden zal de bevolking de komende decennia sterk toenemen. Naar 

verwachting zal er een groei plaatsvinden van 92.000 inwoners tot 2040, dit is een toename 

van 15 procent. Hiervoor zullen in de regio Haaglanden circa 77.000 extra woningen nodig 

zijn in een, toch al, verdicht gebied. In Den Haag alleen, momenteel al de meest autodichte 

stad van Nederland, komen er in het geval van ongewijzigd beleid nog eens 46.000 auto’s bij.  

 

Als gevolg van deze verdichting zal allereerst de bebouwing steeds meer bestaan uit zeer hoge 

gebouwen, ondergrondse gebouwen en gebouwen met veel verschillende gestapelde 

functies. Er ontstaan hierdoor andere, grotere en nieuwe risico’s. Ruimtelijk gezien zullen 

door de dichte bebouwing aanrijtijden onder druk komen te staan en zijn opstelplaatsen voor 

blusvoertuigen en hoogwerkers geen vanzelfsprekendheid meer. Daarnaast zal ook de 

afstand tussen risicobronnen, zoals transport- en opslag van gevaarlijke stoffen, en bebouwde 

omgeving verder afnemen. De veranderende hoogte, diepte en omvang van gebouwen en 

het intensievere ruimtegebruik, in combinatie met de diversiteit in groepen bewoners, 

brengen bovendien voor de aanwezige gebruikers en hulpverleners nieuwe risico’s met zich 

mee. Dit heeft consequenties voor de wijze van het optreden van de brandweer. Gebouwen 

moeten voldoende brandpreventieve maatregelen hebben om te zorgen voor blijvende 

zelfredzaamheid van bewoners 

en gebruikers. Daardoor blijven 

branden beheersbaar zonder 

buitenproportionele en 

risicovolle interventies van de 

brandweer.   

 

Naast een toename van bebouwing zal ook een toename van voertuigbewegingen 

plaatsvinden. Dit betekent dat het aantal voertuigen op de weg zal toenemen waardoor de 

kans op ongelukken toeneemt en de aanrijtijden onder druk komen te staan. Kleine 

verstoringen leiden dan al snel tot grote gevolgen. 

Inmiddels begint de brandweer  haar l imiet te bereiken in 

repressief vermogen, als gevolg van de maatschappelijke 

ontwikkel ingen. Doorontwikkeling van mater ieel en 

procedures én het bl ijven investeren in kennisontwikkeling, is 

dus noodzakel ijk .  Aan de andere kant betekent dit ook een 

groter beroep op de zelfredzaamheid van de burger.    



 

6 
 

 

Energietransitie 
De energietransitie kenmerkt zich op de korte termijn door zeer veel snelle technologische 

ontwikkelingen, zoals de toename van accucapaciteit in voertuigen. Deze systemen dragen 

uiteraard meer energie in zich en vragen ook om een steeds sterkere laadinfrastructuur. 

Daarnaast wordt er gezocht naar de meest ideale vervanger van fossiele brandstoffen die zich 

gemakkelijk laat opwekken, opslaan en transporteren.  

 

Met het ondertekenen van het nationale klimaatakkoord in 2019, heeft het kabinet een daling 

van de CO2-uitstoot ten doel gesteld.  Een energietransitie, waarbij de overgang van fossiele 

brandstoffen naar duurzame energiebronnen wordt ingezet, moet bijdragen aan een daling 

van 49% die bereikt dient te worden in 2030. Deze klimaatregelingen zullen in lijn met de 

verdichting worden toegepast. In de regio Haaglanden wordt gestreefd naar energie- en 

klimaatneutrale gemeenten. Het verduurzamen van woningen kan in verschillende vormen 

plaatsvinden, zoals het plaatsen van zonnepanelen, dak- en/of vloerisolatie, het aanbrengen 

van driedubbelglas of het vervangen van isolatiemateriaal.  

 

Kijkend naar de infrastructuur van de regio Haaglanden, is het voor de brandweer 

noodzakelijk om diversiteit in de fysieke leefomgeving in acht te nemen. De complexiteit van 

de regio maakt dat de ingebruikname van duurzame energiebronnen nieuwe risico’s met zich 

mee brengt en daardoor andere inspanning van de brandweer vraagt. Het installeren van 

zonnepanelen, het aanbrengen van elektrische huisinstallaties, het stallen van auto’s op 

verschillende brandstoffen in (ondergrondse) parkeergarages en de toename van 

(ongelukken met) voertuigen aangedreven door alternatieve energie op de openbare weg, 

betekenen voor de brandweer de noodzaak om de risicobeheersing en incidentbestrijding 

aan te passen.  
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Duurzame Inzetbaarheid 
De afgelopen jaren is een stijging van de AOW-leeftijd ingezet. De huidige leeftijd waarop de 

AOW-uitkering ingaat zal tot 2024 stijgen naar 67 jaar. Door het opschuiven van de AOW-

leeftijd blijven medewerkers langer in dienst. Met de focus op duurzame inzetbaarheid stelt 

Brandweer Haaglanden centraal dat medewerkers ook in de toekomst gezond, productief en 

met plezier kunnen blijven werken.  

 

De veranderingen in de maatschappij en veranderende wet- en regelgeving maken het werk 

in de operationele dienst complexer en stellen zwaardere eisen aan het personeel. Door het 

stijgen van de gemiddelde leeftijd moet er rekening mee worden gehouden dat medewerkers 

meer moeite kunnen krijgen om gezond aan het werk te blijven. Het is dus van belang om 

met een gedeelde verantwoordelijkheid (van werkgever én werknemer) aan een duurzaam 

loopbaanpad te werken.  

 

Als werkgever ligt de komende jaren de nadruk op de verdere ontwikkeling van 

loopbaanpaden en arbeidsarrangementen voor medewerkers in de operationele- én 

dagdienst. Het doel hiervan is dat elke medewerker zo lang mogelijk gezond en met plezier 

naar het werk blijft gaan (zo is de huidige toepassing van het generatiepact al een belangrijke 

bijdrage). Daarnaast zorgen technologische ontwikkelingen ervoor dat er continu 

geïnvesteerd moet worden in de kennis en vaardigheden van medewerkers. Door gezamenlijk 

te blijven investeren in opleiding, talentonwikkeling en gezondheid wordt er gewerkt aan 

duurzame inzetbaarheid. Om dit te bereiken is het erkennen van de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid noodzakelijk, 

waarbij de dialoog met de medewerker 

centraal staat. Het met elkaar in 

gesprek blijven, het experimenteren 

met andere roostervormen en het 

opstarten van initiatieven die de eigen regie van medewerkers stimuleren, zijn voorbeelden 

van hoe er komende periode met duurzame inzetbaarheid aan de slag wordt gegaan.  

 

 

 

  

 

Goed werkgeverschap; gezond en fatsoenlijk de eindstreep halen 

bij de VRH.  
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Deel II: De tactische invulling 
 

Meer aan de voorkant 

Met de ontwikkelingen op het gebied van energietransitie en verdichting, moet Brandweer 

Haaglanden zo vroeg mogelijk gesprekspartner zijn in het veiligheidsnetwerk. Daardoor is het 

mogelijk invloed uit te oefenen op de 

ontwikkelingen in de omgeving, bij 

nieuwe gebouwen en voor het 

introduceren van bijzondere risico’s. Dit 

betekent dat de samenwerking met private en publieke partijen verder wordt versterkt. De 

bestaande risico’s zijn in beeld en komende jaren worden op regionaal en lokaal niveau, in 

samenwerking met partners, ook de toekomstige risico’s in kaart gebracht. Daardoor kan de 

brandweer tijdig waarschuwen voor de effecten van calamiteiten en kunnen mogelijke 

incidenten voorkomen worden. Naast de samenwerking met partners, blijft het ook belangrijk 

om het gesprek aan te gaan met de burger om samen verantwoordelijkheid te dragen voor 

brandveiligheid.  

 

Het aantal kwetsbare doelgroepen in de samenleving neemt toe, waaronder ouderen, 

verminderd zelfredzamen en mensen met een lage sociaaleconomische status. Deze 

kwetsbare doelgroepen hebben te maken met hun eigen problematiek, waardoor 

brandveiligheid voor hen niet de hoogste prioriteit heeft.  De ontwikkelingen die in de 

samenleving ontstaan als gevolg van de energietransitie en de verdichting doen echter wel 

een beroep op de zelfredzaamheid van de burger. De meeste incidenten doen zich namelijk 

voor bij mensen die niet zelfredzaam zijn. Via risicobeheersing wordt hierop ingespeeld en 

vervolgens wordt volop ingezet vanuit 

incidentbestrijding. Daarnaast wordt 

continu de dialoog aangegaan met alle 

verschillende groepen in de 

maatschappij. Dit is nodig in situaties 

waarbij zelfredzaamheid een belangrijke 

eerste schakel is en deze ook realistisch gezien gevraagd kan worden.  

 

Bovenstaande externe ontwikkelingen zorgen ervoor dat Brandweer Haaglanden gelijktijdig 

ook intern moet blijven ontwikkelen. De kracht van de brandweer zit in het snel en alert 

reageren op de dagelijkse vraag, waarbij de komende jaren verder geprofessionaliseerd moet 

worden. De noodzaak bestaat om de balans te vinden tussen de hectiek van de dagelijkse 

operatie en tegelijkertijd het borgen van lange termijn procedures en projecten. 

 

Door vooraan te staan bij  de initiat ie van ruimteli jke 

plannen ontstaat de mogelijkheid een gebied 

vei liger in te richten voor de inwoners en de 

hulpverleningsdiensten.  

 

Incidentbestrijd ing kan niet goed maken, wat aan de 

voorkant -buiten de brandweer- is  bli jven liggen.  
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Risicogerichtheid 
Door steeds slimmer gebruik te maken van de kennis die al in huis is en deze op dagelijkse 

basis te verzamelen en analyseren, levert Brandweer Haaglanden op hoog niveau 

brandweerzorg. De komende jaren wordt verder in kaart gebracht op welke wijze de 

energietransitie en verdichting zich blijven ontwikkelen. Als gevolg van de verdichting 

ontstaan bijvoorbeeld steeds meer tunnels, dichte bebouwing en hoogbouw, maar neemt 

ook het aantal evenementen  toe. De energietransitie leidt daarnaast tot het toevoegen van 

nieuwe risicobronnen en de ophoping van energie. Ontwikkelingen die voor de 

brandweerzorg leiden tot meer inzet op hoogte, slechtere bereikbaarheid en overbelasting 

van netwerken, maar ook tot een groter effectgebied en grotere kans op maatschappelijke 

ontwrichting.  Al in de voorbereidende fase worden de risico’s in kaart gebracht, waardoor 

een bijdrage wordt geleverd aan het voorkomen van incidenten en indien nodig kan de 

brandweerinzet hierop worden aangepast. De basis van de brandweerzorg is in de hele regio 

hetzelfde, maar er wordt maatwerk geleverd op basis van de vraag en het risico.  

 

Brandweer Haaglanden houdt rekening met veranderende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld 

op het gebied van risicobeheersing. Knelpunten tussen risicogericht werken (waar het beleid 

van de brandweer op is gericht) en regelgericht werken (waar de vergunningverlening op is 

gericht) worden gesignaleerd. Met de Invoeringswet Omgevingswet moet worden gezorgd 

voor borging van niet-wettelijke taken. Het is noodzakelijk de advies- en toezichthoudende 

functie van risicobeheersing binnen de brandweer te verankeren. Deze functies hebben met 

name betrekking op omgevings-, object- en gebruiksveiligheid. Binnen risicobeheersing 

worden meer onderzoeken en risicoanalyses uitgevoerd. Het is van belang deze uitkomsten 

bij de gemeenten en partners onder de aandacht te brengen en hen te bewegen tot het 

nemen van maatregelen om het restrisico voor de brandweer te beperken. Op deze manier 

wordt er in de regio op een uniforme manier invulling gegeven aan brandweerzorg met 

ruimte voor maatwerk.  

 

Ook voor bedrijfsvoering staat risicogericht werken centraal. Landelijke ontwikkelingen en 

veranderingen in de rechtspositie kunnen van invloed zijn op de bijzondere samenstelling van 

het personeel van de brandweer, bestaand uit beroeps en vrijwilligers, allebei van grote 

meerwaarde in de uitvoering van het werk op straat. Er is een maatschappelijke tendens dat 

steeds minder mensen beschikbaar zijn als vrijwilliger binnen allerlei domeinen. Zonder de 

inzet van de huidige vrijwilligers lukt het echter niet om de noodzakelijke slagkracht en 

continuïteit te garanderen bij grootschalige incidenten. Het is belangrijk dat de brandweer 

hierop voorbereid blijft, dat betekent dat de beschikbaarheid van het gecombineerde 

systeem van beroeps- en vrijwillige kazernes continu wordt gemonitord zodat het huidige 

brandweerzorgniveau ook de komende jaren gegarandeerd kan worden.   

Het oplossen van de problemen van vandaag en de adhoc-uitdagingen van morgen is één van 

de sterke punten van de organisatie. Van belang is ook om de risico’s die op langere termijn  
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in breder perspectief spelen in kaart te hebben. Dit betekent dat de vertaalslag wordt 

gemaakt naar wat de verdichting en energietransitie betekenen voor het optreden van de 

brandweer en de veiligheid van de inwoners. Het werk en de omgeving worden steeds 

complexer, het is van belang om met voldoende vooruitziende blik klaar te zijn voor de 

hulpvragen waar we op korte termijn al mee te maken krijgen.  

 

Ontwikkelen 
Bovengenoemde externe ontwikkelingen, in combinatie met de interne doelstellingen, zijn 

van invloed op alle brandweertaken. De wereld verandert en dat betekent dat Brandweer 

Haaglanden mee moet veranderen. Door het bevorderen van de samenwerking binnen en 

tussen afdelingen en het leveren van een integraal product, wordt ook de komende jaren 

voldaan aan de steeds veranderende vraag naar kennis, kunde en materieel. Zo is er een 

adequate voorbereiding op de brandweertaak en blijft vakmanschap gegarandeerd.  

 

Brandweer Haaglanden richt de blik naar buiten. De gebeurtenissen in de samenleving zijn 

zichtbaar en er wordt rekening gehouden met een veranderende vraag van de burger of van 

partners. De aansluiting wordt gemaakt bij de kennisontwikkeling en de netwerken van 

Brandweer Nederland. Brandweer Haaglanden is een belangrijke partner op het gebied van 

kennis en innovatie waarbij er op vele vlakken sprake is van een voortrekkersrol. Zowel op 

het gebied van incidentbestrijding en risicobeheersing, maar ook vanuit de mogelijkheden die 

er zijn om pilots te draaien en nieuwe concepten (in materieel of in tactiek) te ontwikkelen.   

 

Een verdere ontwikkeling wordt gemaakt naar een organisatie die de juiste zorg op het juiste 

moment levert. Dit betekent dat de operationele sterkte wordt aangepast aan de 

omstandigheden. Hierbij kan gesteld worden dat door ’s nachts de capaciteit te verlagen, er 

capaciteit vrij komt om gerichter in te zetten bij onder andere evenementen, ten behoeve 

van de taakverbreding door 

inzet bij grof en extreem geweld 

of bij, seizoensgebonden risico’s 

zoals strandveiligheid. Hierbij is 

het risicoprofiel de basis en is 

fysieke veiligheid de scope van alle werkzaamheden. Verdere richting wordt hieraan gegeven 

door het Regionaal Risicoprofiel en het Beleidsplan Rampenbestrijding & Crisisbeheersing. 

Illustratief hierbij is de wijze waarop de brandweer inspeelt op het risico ‘verstoring openbare 

orde’ en ‘terrorisme’ door het Project Grootschalige Geweldsincidenten (PG2). Dit project 

heeft geleid tot een Brandweer Riot Team, dat gezamenlijk met de politie bij ordeverstoringen 

kan optreden en het Quick Response Team, dat inzetbaar is bij grof en extreem geweld.  

 

 

Als organisatie zijn we sterk in het oplossen van problemen van vandaag 

en de adhoc-uitdagingen van morgen. Van belang is om ook de risico’s die 

op langere termijn in breder perspectief spelen in kaart te hebben. 
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Tenslotte 

Brandweer Haaglanden moet midden in de samenleving staan, om aangehaakt te blijven bij 

nieuwe ontwikkelingen, om vakmanschap te garanderen en zichtbaar te zijn voor de burger 

als betrouwbare hulpverlener en werkgever. Ondanks de steeds groter wordende aandacht 

voor regel- en verantwoordingsdruk, moet de brandweer de ruimte hebben voor een 

passende voorbereiding én zorg op maat kunnen leveren bij het werk. Alleen op deze manier 

kan gezorgd worden voor een passend brandweerzorgniveau in de regio.  

 

 


