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Het aantal mensen dat bij de brandweer werkt in Nederland is in de afgelopen jaren flink afgenomen. Waren er 
in 2011 meer dan 30.000 mensen die ons behoedden voor een vuurzee of de helpende hand boden bij rampen 
en incidenten, in 2019 waren dat er 28.000. In 10 jaar tijd zijn er in totaal meer dan 2.300 vrijwilligers minder 
bij de brandweer, tegenover een bevolkingsgroei van zo’n 620.000 mensen. 

Over latere jaren zijn er geen cijfers meer beschikbaar, wat betekent dat er op dit moment geen inzicht is in hoeveel 
brandweermensen er werkzaam zijn bij de brandweer.    

Brandweermensen vinden dat ze prachtig werk hebben, maar ze hebben ook zorgen over hoe ze dit werk 
moeten uitvoeren. Er zijn zorgen over experimenten met minder mensen op de brandweerwagen en het 
gebruik van kleinere wagens. ‘Ter plaatse is nog geen hulpverlenen’, zo omschrijft een van de respondenten 
dit. Ook aangekondigde Europese regels zijn een bron van zorg. Door implementatie van deze regels kunnen 
brandweervrijwilligers en beroepsbrandweer niet meer dezelfde taken uitvoeren. Voor de beroepsbrandweer geldt 
een maximum van 20 jaar om in dienst te kunnen zijn, terwijl veel brandweerpersoneel graag langer door wil en 
kan werken. Door bezuinigingen is er materieel verdwenen, zijn er kazernes gesloten en wordt de mogelijkheid om 
te oefenen beperkt. Bepaalde specialistische teams zoals duikteams worden in sommige gebieden opgeheven. 

In 2011, toen de SP ook onderzoek heeft gedaan onder brandweerpersoneel, bleek dat één op drie mensen twijfelde 
of ze bij de brandweer wilden blijven. We zien dat het aantal vrijwilligers drastisch is teruggelopen in de afgelopen 
tien jaar. Nog altijd maken brandweermensen zich grote zorgen. De kloof tussen de werkvloer en de leiding, maar 
zeker tussen de werkvloer en de politiek, is groot. Als er niet naar de werkvloer geluisterd gaat worden, dan is het 
risico groot dat de leegloop bij de brandweer groter wordt. Enkele resultaten:

•  92,6 procent maakt zich zorgen over ontwikkelingen bij de brandweer waarbij het grootste gedeelte gaat over 
bezuinigingen (68,02 procent) en de taakdifferentiatie (62,39 procent).

•  53,77 procent heeft minder plezier gekregen in het werk in de afgelopen jaren.
•  62,32 procent vindt dat de leiding niet weet wat er speelt op de werkvloer en 58,75 procent vindt dat  

de veiligheidsregio niet genoeg oog heeft voor wat de brandweer nodig heeft.
•  Dat cijfer is nog vele malen hoger als het om de politiek gaat: 83,13 procent vindt dat de politiek niet genoeg oog 

heeft voor wat de brandweer nodig heeft.
•  73,48 procent denkt dat het sluiten van brandweerposten en de variabele voertuigbezetting afbreuk doet aan 

de brandveiligheid.

De brandweer staat voor grote veranderingen. Wat betekenen die voor het dagelijkse werk van brandweermensen? 
En wat voor gevolgen hebben die voor de veiligheid in Nederland? De SP heeft, onder andere met hulp van de 
vakvereniging en vakbonden, de brandweermensen gevraagd hoe zij tegen hun werk aankijken. 1.374 mensen 
hebben aan deze enquête meegedaan, waardoor dit onderzoek een goed beeld geeft van de problemen op de 
werkvloer, de kritiek van brandweermensen en de oplossingen die zij voorstaan. De uitkomsten laten zien dat de 
zorgen bij de brandweer groot zijn. We bedanken de vakorganisatie en vakbonden die ons hebben gesteund en we 
bedanken alle mensen die ons hebben geholpen bij het opstellen van de enquête. In het bijzonder danken we alle 
brandweermensen die aan dit onderzoek hebben meegedaan.

Michiel van Nispen – Lid van de Tweede Kamer voor de SP
Nicole Temmink – Medewerker Tweede Kamerfractie SP
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CITATEN

-  ‘Het gaat niet meer om hoe het gaat, maar om hoe het in de krant staat…’

-  ‘Bezuinigen alleen maar op voertuigen en mensen op de werkvloer. De leiding blijft zitten en er worden baantjes 
gecreëerd om ze te houden. Er moet bezuinigd worden op materiaal etc. en dat gaat ten koste van onze veiligheid. 
Tot het een keer goed fout gaat!!!’

-  ‘Ter plaatse is nog geen hulpverlenen.’

-  ‘Mensen richten heel hun leven in op de brandweer, geven bloed, zweet en tranen. Na 20 jaar ben je bedankt en 
mag je vertrekken, dat geeft enorme stress doordat je jezelf altijd moet druk maken over dat je straks geen werk 
meer hebt. Zo kan ik nog wel even doorgaan over wat er speelt.’

-  ‘Sinds de veiligheidsregio in het leven is geroepen merken wij dat onze mening er minder toe doet. Alles willen ze 
oplossen met externe onderzoeksbureaus en commissies maar er wordt niet geluisterd naar wat wij als brandweer 
echt nodig hebben of willen.’

-  ‘Bezuinigen op basis van getallen waar niet wordt gekeken naar de gevolgen ervan. Uitkleden naar zogenaamde 
‘basiszorg’ maar de brandweer moet wel alles oplossen. Voorbeeld: het schrappen van duikteams, zo is veel geld 
bezuinigd, maar wij staan met de rode auto vooraan en hebben geen of weinig mogelijkheden om te helpen en 
kunnen met lede ogen toekijken. We kunnen niks, maar we worden er wel op aangekeken worden als hulpverlener 
die geen hulp geeft omdat de middelen wegbezuinigd zijn. En dit is maar één voorbeeld, waar er nog veel meer  
van zijn.’

-  ‘De kloof tussen het management en de werkvloer was al groot (Belevingsonderzoek 2017). Die is enkel nog maar 
groter geworden. Echt brandweer-vakinhoudelijke deskundigheid ontbreekt in de raad van commandanten en 
directeuren van de Veiligheidsregio's. Veel politici (burgemeesters) laten zich via-via informeren. Maar zelden 
door een brandweerman of -vrouw zelf.’

-  ‘De aanrijtijden komen onder druk te staan. En aankomen bij een woningbrand met vier personen en dan een 
redding moeten doen is bijna niet mogelijk of niet zonder gevaar. Er is geen back-up want die is nog onderweg.’

-  ‘Er wordt over de brandweer gesproken, niet met.’

-  ‘Bij de brandweer is motivatie ontzettend belangrijk. Daar heb ik de laatste jaren helemaal niets van gemerkt.  
Geld was belangrijk en daar moest alles voor wijken. En daar is inmiddels veel mee kapot gemaakt.’

-  ‘Ik denk dat er vooral naar cijfers & statistieken wordt gekeken. Niet naar de mensen. Wij (de werkvloer) lossen 
alles op, dat is ons werk. Ook als het eigenlijk niet kan, qua kosten, tijden en voorzieningen.’

-  ‘Veel bezuinigen op verkeerde dingen. De werkvloer wordt flink gekort (over de rug van vrijwilligers). Budget lijkt 
vooral naar de kantoren te gaan en naar de managers die je nooit ziet. Men vergeet dat de basis en core business op 
straat moet gebeuren. Wij staan er als er ergens een brand of een ongeval is maar moeten wel voertuigen inleveren 
en uitleggen aan de burger terwijl besluiten elders worden genomen.’

-  ‘Variabele voertuigbezetting is eigenlijk rijden met een incomplete ploeg die moet wachten op ‘de rest’, maar op 
papier lijkt het of de uitruktijden worden gehaald.’

-  ‘We komen nu regelmatig met vier personen bij incidenten aan waar je vroeger met zes personen aankwam.  
En dan kom je direct bij aankomst die twee paar handen tekort. En die kom je tekort binnen de eerste minuten 
wanneer de grootste winst is te halen. Vervolgens komt wel een hele trein met kleine auto's waar een berg hogere 
legerleiding uitstapt waar de laatste tijd zeker niet op bezuinigd is. Maar ook geen mens weet wat je ermee moet  
op een incident.’
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ENQUÊTERESULTATEN 
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