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ABWC nieuws

Het nieuwe seizoen vaardigheidstoetsen komt er weer aan. Op 
9 maart zijn de eerste en daarna worden er bijna wekelijks 
vaardigheidstoetsen georganiseerd op verschillende plaatsen 
in Nederland. De voorbereidingen zijn overal in volle gang en 
daarbij zijn veel mensen betrokken. Niet alleen de organise-
rende en spelende korpsen zijn er mee bezig, maar ook oud- 
leden, vrienden, familie, collega’s en vele andere betrokkenen. 
 
De vaardigheidstoetsen ontwikkelen zich steeds 
verder. Niet alleen draaien er verschillende pilots, 
we werken ook aan de verbetering van de scena-
rio’s en enscenering om deze zo realistisch moge-
lijk te maken. Daarnaast werken we aan een bete-
re aansluiting bij de afdelingen Vakbekwaamheid 
van de Veiligheidsregio’s. De directe feedback na 
deelname kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor 
verdere ontwikkeling van de vakbekwaamheid van 
de deelnemers.
 

Wat we ook belangrijk vinden is de zichtbaarheid van de vaar-
digheidstoetsen. We moeten laten zien waar we mee bezig 
zijn. Betrek niet alleen zoveel mogelijk mensen bij de organisa-
tie, maar bied ook de mogelijkheid om te komen kijken bij de 
vaardigheidstoetsen. Nodig familie, vrienden en collega’s uit en 
laat zien waar we met zijn allen goed in zijn. 
 

We houden je graag op de hoogte van de nieuw-
ste ontwikkelingen rond het ABWC. We hebben 
ervoor gekozen om dit middels deze nieuwsbrief 
te doen. Ik hoor graag van je wat je daarvan vind 
via mijn e-mailadres, jvamerongen@abwc.nl. Ie-
dereen heel veel succes en plezier toegewenst met 
de vaardigheidstoetsen, we maken er samen weer 
een mooi jaar van!

Hartelijke groet,
Jan van Amerongen, Voorzitter ABWC

Laten zien waar we goed in zijn

Aantal deelnemers 2019

Voor het seizoen 2019 hebben 585 ploegen zich ingeschreven. 
Dit zijn vijf ploegen meer dan in 2018 en eentje meer dan in 
2017. Een stijgende lijn, al is het dan gering.

De grootste verschillen zaten in Friesland (+6), Gelder-
land / Flevo land (+4), Zuid-Holland (-5), Brabant Zuid Oost (+4) 
en Zeeland (-5). 

De inschrijvingen zijn onderverdeeld in:

Klasse 112 278 deelnemende ploegen

Klasse TS-HD 232 deelnemende ploegen

Hoofdklasse 69 deelnemende ploegen

Klasse Oppervlakteredding 6 deelnemende ploegen



Scenario’s en enscenering

We zijn erg blij met datgene wat al de organiserende posten 
voor het ABWC uit de kast weten te trekken. Toch hebben we 
hierin ook een zorgpunt, het realisme. Als we terugkijken naar 
vorig jaar dan zien we een erg hoog aantal scenario’s waar-
bij minimaal twee slachtoffers moesten worden gered. Ook 
het aantal combinatiescenario’s is erg hoog (brand-HV, IBGS-
brand, enz.). Dit is geen afspiegeling van onze praktijk. We 
hebben aandacht gevraagd voor het volgende:
•  Bedenk een scenario wat past in de praktijk, kies bij voor-

keur iets wat daadwerkelijk is gebeurd;
•  Bepaal wat deelnemers kunnen leren bij deelname, oftewel 

stel leerdoelen vast;
•  Zoek een geschikte locatie om dit scenario te kunnen uitzet-

ten;
•  Experimenteer met dynamische enscenering (gewoon pro-

beren);
•  Stem de feedback af op de bepaalde leerdoelen.
Bedenk hierbij, hoe realistischer het scenario hoe meer deel-
nemers kunnen leren en dit in de praktijk kunnen toepassen.

Pilot aanpassing Klasse TS-HD

De Klasse TS-HD is toe aan een nieuw jasje. HD is immers geen 
standaard blusmiddel bij Brandweer Nederland. Lage Druk, 
Middel Druk, Schuim, enz. zijn allemaal toepassingen die ook 
alom worden toegepast. Daarnaast laat o.a. de Hernieuwde 
Kijk op Brandbestrijding zien dat bijvoorbeeld een buitenver-
kenning essentieel is. En het laatste voorbeeld is de ontwikke-
ling met betrekking tot O-bundels in allerlei vormen. 

De vernieuwde Klasse gaat de Klasse Brandbestrijding heten. 
In deze Klasse worden brand-scenario’s aangeboden. Deze 
scenario’s kunnen bestreden worden met allerlei blusmidde-
len, maar wel gericht afgewogen en beargumenteerd. Het ver-
keerd inzetten van een blusmiddel kan gevolgen hebben voor 
de enscenering (dynamische enscenering). De ontwikkelingen 
in deze Klasse gaan snel, de eerste experimenten zijn geweest. 
We willen deze vernieuwde Klasse invoeren vanaf het seizoen 
2020. Meer info nodig? Neem contact op met Projectleider 
Maarten Leune (m.leune@abwc.nl)

Feedback

Eén van de meest waardevolle aanpassingen die we de laatste 
jaren hebben ingevoerd is de directe feedback na deelname. 
Uiteraard zit hierin verschil, de één heeft daar meer gevoel 
bij dan de ander. Het is ook sterk afhankelijk van de deelne-
mer(s), als je feedback ziet als commentaar wordt het lastig. 
Toch moet feedback geen kunstje worden en niet iets zijn wat 
‘moet’. Een feedbackgesprek bestaand uit tweerichtingsver-
keer is het mooist. 
Daarnaast is een individuele terugkoppeling in de vorm van 
feedback goed, maar situationeel een groepsfeedback toe-
passen kan ook erg waardevol zijn. Brandweer is immers een 
teamprestatie, waarin het individu een belangrijke rol speelt. 
Het kan dus zijn dat deelnemers worden voorzien van groeps-
feedback in plaats van de individuele terugkoppeling. De (ass.) 
Provinciaal Coördinator en de Teamleider Waarnemers kunnen 
hiertoe besluiten. 
Vanaf dit seizoen (2019) komt er ook meer aandacht voor het 
collegiaal waarnemen van de feedback. Op deze manier pro-
beren we elkaar scherp te houden. 
 



Pilot Klasse TS4

Steeds meer Veiligheidsregio’s gaan aan de slag met een flexi-
bele voertuigbezetting. Allerlei vraagstukken kunnen hieraan 
ten grondslag liggen. Feit is dat er steeds meer brandweerpos-
ten komen die hier mee werken. Het ABWC wil graag mee-
werken en meedenken in deze vorm van bezetting. We heb-
ben daarom een pilot opgezet in een Klasse TS4. Kort en goed 
betekent dit dat deelnemende ploegen met een bezetting van 
vier personen kunnen meedoen in deze Klasse. Les- en leerstof 
is er niet, dit betekent dat wij waarnemen op Veiligheid, Effi-
ciëntie en Effectiviteit. Naast dat we deze Klasse proberen te 
ontwikkelen onderzoeken we ook het potentieel wat hieraan 
kan/wil meedoen. Als er voldoende mogelijkheden blijken te 
zijn willen we ook deze Klasse invoeren in het seizoen 2020. 
Voor meer info kun je terecht bij Projectleider Eric Dangermond 
(e.dangermond@abwc.nl) 

Klasse Oppervlakteredding – einde – 

De Klasse Oppervlakteredding zit in zwaar weer. Het aantal 
deelnemers zakt gestaag. Voor 2019 was er een nieuw diep-
tepunt, zes deelnemers. In overleg met beide Coördinatoren 
van deze Klasse, Jos Delpeut en Martin Verhoef, is besloten 
om in 2019 nog één keer een Vaardigheidstoets Oppervlak-
teredding te organiseren. Dit doen we op zaterdag 7 septem-
ber in Schalkwijk. Daarna stopt deze klasse! We kijken met 
veel respect terug op datgene wat Jos, Martin en met hen 
vele anderen hebben gedaan voor deze Klasse. We zijn ervan 
overtuigd dat het heeft bijgedragen aan de vakbekwaamheid 
van de deelnemers. Anderzijds moeten we respecteren dat de 
belangstelling voor deze Klasse er onvoldoende is. Er rest dan 
maar één besluit, stoppen. Nadere info over de laatste Vaardig-
heidstoets Oppervlakteredding volgt nog. 

Analyse 2018

Zomaar wat cijfers naar aanleiding van seizoen 2018:

Totaal aantal Vaardigheidstoetsen  97

Totaal aantal deelnemende ploegen 919

Totaal aantal deelnemers 5078

Totaal aantal ingezette waarnemers 502

TS-HD

Aantal deelnemende ploegen 306

Inzettijd langer dan 40 minuten 72%

112

Aantal deelnemende ploegen 373

Inzettijd langer dan 40 minuten 61%

Aantal scenario’s met combi (HV-brand) 31%

Aantal deelnemende ploegen 104

Inzettijd langer dan 60 minuten 46%

Aantal scenario’s met combi (HV-brand) 22%

Hoofdklasse

Aantal deelnemende ploegen 104

Aantal scenario’s met 1 slachtoffer 2

Aantal scenario’s met 2 slachtoffers of meer 13

Inzettijd langer dan 60 minuten 46%

Aantal reglementaire opmerkingen 14

Aantal scenario’s met combi (HV-brand) 22%

Oppervlakteredding

Aantal deelnemende ploegen 15

Aantal scenario’s met reanimatie 100%



Van de Penningmeester

In februari 2017 is een volledig nieuwe financiële procedure 
vastgesteld. Hierin staat o.a. beschreven hoe en wat er gede-
clareerd kan worden voor een Vaardigheidstoets. Reiskosten 
worden vergoed tegen D 0,28 per kilometer en alleen wanneer 
er gebruik gemaakt wordt van een privévoertuig. Wanneer ge-
bruik gemaakt wordt van een dienstauto, worden de kilome-
ters niet vergoed. Om duurzaam en kostenbesparend te zijn 
dient men zoveel mogelijk te carpoolen. 
Wanneer de afstand woonplaats, locatie Vaardigheidstoets, 
meer is dan 100km (enkele reis) kan er overnacht worden. De 
kosten van het overnachten, maximaal D 85,- per nacht, kun-
nen gedeclareerd worden. Let erop dat de factuur op naam van 
het ABWC staat, toevoeging van je eigen naam is geen pro-
bleem. Wanneer hierover nog vragen zijn kun je je wenden tot 
de Provinciaal Coördinator of penningmeester van het ABWC.     

Meeluistersetjes

Het nut van meeluistersetjes heeft zich inmiddels wel bewe-
zen. Vaak worden deze gebruikt bij het waarnemen van de 
Bevelvoerder en/of de Officier van Dienst. Het meeluisteren is 
een belangrijk onderdeel van waarnemen en beoordelen. Er is 
daarom besloten om meer meeluistersetjes aan te schaffen. Dit 
betekent dat ook met manschappen en/of voertuigbediener 
kan worden meegeluisterd. 

Waarnemen / beoordelen manschappen

In de komende periode wordt onderzoek gedaan om de 
beoordeling van de manschappen te vereenvoudigen. Het 
waarnemen is al lastig genoeg, als daarnaast nog dubbele 
waarneemstaten moeten worden ingevuld en feedback moet 
worden gegeven, ontstaat er vaak een tijdsdruk. Dit resulteert 
dan weer in een (te) hoog aantal gekopieerde waarneemsta-
ten. Digitalisering is één van de pijlers die wordt onderzocht. 
Geen pen of papier meer, maar een device waarop direct kan 
worden ingevuld en vastgelegd. In de komende jaren wordt dit 
verder uitgebreid. 

Vaardigheidstoetsen en publiek

Vaardigheidstoetsen zijn een unieke gelegenheid om te laten 
zien wat de brandweer kan en doet. Het gebeurt echter nog-
al eens dat publiek achter een lijntje wordt gezet en eigenlijk 
niets meekrijgt van de Vaardigheidstoets. Soms is het niet an-
ders, niet iedere locatie is geschikt om publiek te laten mee-
kijken. Anderzijds moeten we ons ook niet te veel verstoppen. 
Laat zien wat we doen en wat we kunnen! Vaak zijn binnen 
de Veiligheidsregio(‘s) middelen die hiervoor gebruikt kunnen 
worden. Denk aan meekijken of meeluisteren. Tip, neem in 
het programmaboekje op dat hieraan geen rechten kunnen 
worden ontleend! Een persoonlijke toelichting op het scenario 
doet het ook altijd goed. Wellicht kun je hierin als PC een actie-
vere rol in opnemen, wellicht een oud-lid, enz. Kortom, laten 
we meer laten zien waar we goed in zijn!

Toelichting RBC

Op donderdagavond 21 maart wordt het Bestuur bij de RBC 
(Raad Brandweer Commandanten) verwacht. We geven tijdens 
hun vergadering een toelichting op de doelstelling van het 
ABWC, we laten wat data zien, we gaan in op de pilots in de 
nieuwe Klassen, we vertellen iets over de ontwikkelingen (Her-
nieuwde Kijk, feedback, enz.). We gaan ook in op de rol die de 
Regionaal Commandanten hierin kunnen hebben. Naast het 
bestuur zullen Minka Honders (PC Zuid-Holland) en Cor Kramp 
(PC Friesland) hier mee naar toe gaan. Minka zal iets vertellen 
over hoe het is om meerdere Veiligheidsregio’s te bedienen. Zij 
zal toelichten waarom zij zich inspant voor het ABWC. Cor zal 
iets vertellen over waarom hij PC is geworden (is onze jongste 
PC) en hoe dit tot stand is gekomen in samenwerking met de 
Veiligheidsregio Fryslan. Het uiteindelijke doel is een betere sa-
menwerking tussen Veiligheidsregio’s en ABWC. 
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