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Verslag bijeenkomst sportinstructeurs 15 mei 2014 in Ede
Aanwezig: Dennis Wehman (A’dam Amstelland), Willy Harhuis (Gelderland zuid),
Erwin Snijders(Haaglanden), Lars Kromhout(R’dam-Rijnmond), Christiaan
Wenink(Zaanstreek –Waterland), Hendrik Kelderman(Apeldoorn), Jeroen
Burghout(IJsselland), Jo-Ann Veltkamp(Twente), Ilona van Kampen(Kennemerland),
Ed Bosse(Kennemerland), Peter van Oosten(Groningen), Mart van
Blitterswijk(R’dam–Rijnmond), Richelle Sonnema(Gooi&Vechtstreek), Brigitte
Winter(Zaanstreek), Charles Hermus(Zuid-Holland Zuid) Marion
Sonnema(Gooi&Vechtstreek) John v/d Zwan(voorzitter brandweersportbond), Peter
Peperkamp(Twente + bestuurslid brandweersportbond), Erwin Bartels (Utrecht +
secretaris brandweersportbond) Jos Hendriks (Projectleider implementatie PPMO
brandweer Nederland)
Afwezig met kennisgeving: Sander Huisman(Limburg Noord), Theo Selfhout
(Twente), Carl Koot (Schiphol, Kennermerland), Dick Nap (Gelderland Midden),
Patrick Simons (Zuid-Holland Zuid), Dennis Peute (Rotterdam Rijnmond)

1. Welkom en introductie Voorzitter
Voorzitter van de brandweersportbond John van der Zwan opent de bijeenkomst en
heet iedereen welkom. Hij geeft aan dat de brandweersportbond in haar nieuwe
visie het faciliteren van de sportevenementen wil koppelen aan de PPMO. Hoe
kunnen we de mensen het beste voorbereiden op de PPMO? Waar moet de
brandweersportbond op investeren? Om die vragen te kunnen beantwoorden hebben
we de hulp nodig van de brandweer sportinstructeurs uit alle regio’s. Daarom wil de
brandweersportbond graag een platform bieden zodat er ervaringen, kennis en
trainingsschema’s uitgewisseld kunnen worden met betrekking tot de voorbereiding
op de PPMO. Daarnaast zouden we de regionale sportevenementen die er nu al zijn
graag onderling willen verbinden en open stellen, wat wellicht op termijn kan leiden
tot een landelijke competitie. John geeft het woord voor de rest van de middag over
aan Peter Peperkamp.
2. Reden/opzet van bijeenkomst
Peter Peperkamp (die binnen de brandweersportbond voor 4 uur per week is
aangesteld om de “kar te gaan trekken” en dit platform vorm en inhoud te geven)
geeft kort aan wat de bedoeling is van deze middag aan de hand van de agenda. Er
is in ieder geval een grote behoefte gebleken aan het vormen van een sterk
collectief als sportinstructeurs om een vuist te kunnen maken en om je niet een
roepende in de woestijn te voelen. De brandweersportbond voelt het als haar taak
om de handschoen op te pakken en de brandweer sportinstructeurs in het land te
verenigen. Er wordt voorgesteld om eerst nader kennis te maken met elkaar.

3. Voorstellen alle genodigden
Er wordt voor de kennismaking een rondje gemaakt waarbij iedereen zich voorstelt
en zijn/haar functie toelicht en kort aangeeft wat in hun regio de stand van zaken is
met betrekking tot de implementatie en voorbereiding op de PPMO. Er blijken erg
grote verschillen te zijn tussen de verschillende regio’s. Sommige regio’s hebben ten
aanzien van de PPMO alles al aardig op de rit, andere regio’s zijn nog maar
nauwelijks of helemaal niet begonnen.
4. Themadag
Peter geeft aan dat het de opzet is dat er elke bijeenkomst een thema centraal zal
staan die besproken gaat worden. Uiteraard is dat voor deze eerste bijeenkomst
PPMO en alles wat daar direct mee samenhangt. In de toekomst zullen andere
thema’s aan de orde komen. Hij geeft het woord aan Jos Hendriks, die sinds 2012
bij brandweer Nederland is aangesteld als landelijke projectleider implementatie
PPMO. Die geeft weer hoe de PPMO tot stand is gekomen en wat de huidige stand
van zaken in het land is en geeft antwoord op vragen uit de groep. Hieronder een
korte samenvatting per item:
- Belangrijke stap die genomen is, is de invoering van de stairmaster omdat het in
Nederland ontbreekt aan voldoende hoogbouw om de brandweertraplooptest af te
nemen. Dit is in samenwerking met Coronel instituut gebeurd middels een pilot in
Nijmegen. Uiteindelijk heeft het LOGA ingestemd met de stairmaster voor het
afnemen van de brandweertraplooptest.
- In het RBC van april is door alle regionale commandanten nogmaals afgesproken
dat de landelijk afspraken die gemaakt zijn in de CAR-UWO nageleefd dienen te
worden zonder daar eigen invulling aan te geven.
- De eerste opleiding tot testleider die gegeven is door IFV in samenwerking met
HAN-SENECA is een fiasco gebleken. Er is geëvalueerd en er zal door HAN-SENECA
afzonderlijk (dus zonder de brandweer academie) een opleiding aangeboden worden
nog vóór de zomer. De brandweeracademie is voornemens om óók een opleiding te
starten na de zomer.
- per 1-1-2014 zijn 18 regio’s (volledig of deels) gestart met de PPMO, in 7 regio’s
nog helemaal niet. Binnen de regio’s is bij de sportinstructeurs vaak veel frustratie
dat de commandant nog geen middelen beschikbaar heeft gesteld. Dit heeft volgens
Jos Hendriks te maken met de bezuinigingen die overal gaande zijn, reorganisaties
en andere prioriteitstellingen. Binnen het RBC moet men elkaar hierop aanspreken.
- De rol van de arbodienst ten aanzien van de PPMO is niet overal hetzelfde maar
ook zij zullen het landelijke protocol AK en PPMO dienen te volgen.
- Er volgt een discussie over de rol van de testleider, assistent en observant tijdens
de brandbestrijdingstest en brandweertraplooptest. De testleider dient volgens Jos
een sportachtergrond te hebben óf een achtergrond als instructeur. Hij/zij is
verantwoordelijk voor het hele reilen en zeilen rondom de test.
- De sportfaciliteiten die beschikbaar gesteld worden om de medewerkers voor te
bereiden op de PPMO verschilt erg per regio. Er wordt in veel regio’s zelfs bezuinigd
op verlenen van sportabonnementen of inhuur van sportinstructeurs. Een zorgelijke
ontwikkeling vinden de aanwezigen omdat je de medewerkers nu laat “zwemmen” in
plaats van hun te voorzien van deskundige sportadviezen en/of -training.
- Er is discussie waarom de medewerkers niet één hand vrij mogen houden op de
stairmaster omdat dit tot ongelukken zou leiden. Jos geeft aan dat dit bewust zo
gekozen is en dat heeft te maken met de bijzondere functie-eisen die getest dienen
te worden zoals energetische piekbelasting, coördinatie en evenwicht. Vandaar 2
slangen en dus beide handen vol.
- de basis en het legitiem maken van de PPMO zijn de 14 bijzondere functie eisen
waar de medewerkers aan moeten voldoen. Dit wordt gesimuleerd in
brandweerscenario’s: de brandbestrijdingstest en de brandweer traplooptest. De
sportinstructeurs en testleiders moeten beseffen dat alle handelingen in de test een
duidelijke bedoeling hebben. Dus men dient gewoon gehurkt door de tunnel te gaan
en niet op de knieën, ook al zal dat de manier zijn waarop men het in de praktijk zal
uitvoeren als men kniebeschermers in de blusbroek heeft. Deze boodschap dient
uitgedragen te worden door de sportinstructeurs in de regio’s zodat er geen
discussie meer ontstaat en men begrijpt waarom dingen gedaan moeten worden
zoals voorgeschreven in het protocol.

- Er heeft een RIE (risico inventarisatie en evaluatie) plaatsgevonden op de
stairmaster en er zal wellicht ook een RIE volgen voor de brandbestrijdingstestbaan.
- Men is landelijk bezig om een oefenkaart te maken voor de PPMO. Jos stelt voor
om de projectleider hiervan in contact te brengen met het platform en dat er iemand
van het platform zitting gaat nemen in de projectgroep.
- De aanwezigen maken zich ernstig zorgen om de nieuwe aanstellingskeuring
(PPMO wijze) De tijdslimiet van 20 minuten vinden ze belachelijk lang waar iedereen
ruimschoots aan voldoet. Men is bang dat deze personen op termijn de PPMO
keuring niet gaan halen omdat die beduidend zwaarder is. (meer onderdelen, met
aangesloten ademlucht etc…) Jos geeft aan dat dit bedoeld is om te kijken of iemand
geschikt bevonden kan worden, niet als selectiemiddel. De andere competenties
zullen door andere testen uitsluitsel moeten geven over wie wel of niet geschikt is.
5. Kwaliteit bewaking
Men vraagt zich af hoe de kwaliteit bewaakt gaat worden in de regio’s ten aanzien
van het afnemen van de brandbestrijdingstest en traplooptest. Deze controle is er
nu niet maar men kan elkaar scherp houden door bij elkaar in de keuken te kijken
en elkaar aan te spreken en adviezen te geven. Landelijk zal er op termijn ook
controle gaan komen is de verwachting.
6. Vraagbaak voor PPMO gerelateerde onderwerpen
Er wordt gebrainstormd en gediscussieerd over hoe en waar de sportinstructeurs
elkaar kunnen vinden om kennis te delen of vragen uit te zetten. Lars Kromhout
stelt voor om een Facebook pagina aan te maken voor de brandweer
sportinstructeurs. Tevens kan er een WhatsApp groep aangemaakt worden voor de
sportinstructeurs. Tevens kan de website van de brandweersportbond gebruikt
worden om informatie te downloaden. Erwin Bartels zal een aparte button laten
aanmaken op de homepage voor sportinstructeurs. Als laatste zal er door de
brandweersportbond een mailgroep aangemaakt worden en bijgehouden van
landelijke brandweersportinstructeurs. Deze zal door de “olievlekwerking” langzaam
gaan uitgroeien hopen wij, zodat op den duur alle regio’s vertegenwoordigd zullen
zijn.
7. Trainingen voor en na keuring/test
Er wordt voorgesteld om met elkaar voor 2015 een gezamenlijk trainingsschema
samen te stellen en dit dan als thema te gebruiken. Andere thema’s die genoemd
worden zijn: Lifestyle, voedingsadvies en mentale weerbaarheid.
Dennis Wehman geeft aan dat er in Engeland ook een platform is:
The FireFit Steering Group. Deze hebben een website waar kennis wordt gedeeld
(zie http://www.firefitsteeringgroup.co.uk/presentations.htm) en elk jaar wordt er
een Fire-Fit conference gegeven. De Nederlandse bewegingswetenschapper Eric Mol
heeft hier ook al eens een lezing gegeven. Dit zou iets kunnen zijn waar wij ook
naar toe zouden kunnen groeien als platform. De bedoeling is in ieder geval dat er
regelmatig een bijeenkomst georganiseerd zal worden waarbij de hoofdvraag is: Hoe
kunnen wij de beroeps en vrijwilligers “bedienen” met advies?
Rotterdam-Rijnmond is momenteel bezig met het project “sportoefenleider” waarbij
de sportoefenleider getraind/geschoold wordt door de sportinstructeurs en daarna
zelfstandig een sportles kunnen draaien in hun ploeg. Dit gebeurt met oefenkaarten
die al kant en klaar zijn en alleen maar uitgevoerd dienen te worden. Aan de
sportoefenleider de taak om de continuïteit van de sportlessen te bewaken.
De algemene tendens is dat er door de veiligheidsregio’s bezuinigd wordt op het
sporten.

8. Sportevenementen
De brandweersportbond ziet de sportinstructeurs als “ambassadeurs” in de regio’s
die de sport kunnen promoten. De deelname aan de sportevenementen loopt
langzaam terug en de brandweersportbond verneemt graag van de sportinstructeurs
waar vraag naar is en waar de bond dus het geld het beste aan kan besteden. De
“extreme sports” lijken de toekomst te hebben en daarnaast lijkt het zinvol om
zoveel mogelijk aan te haken bij bestaande evenementen. Dit is wél succesvol
gebleken in de regio’s.
9. VVTTK
Er wordt nog een discussie gevoerd over hoe de voorbereiding op de PPMO genoemd
dient te worden. De ene regio heeft het over fysieke training, de andere over fysieke
vaardigheden en de derde over fysieke vakbekwaamheid. We bedoelen allemaal
hetzelfde maar het verschil in termen schept ongewild verwarring.
Er is al enige tijd een PPMO App op de markt (producent Peercode) waar sommige
regio’s al gebruik van maken of aankoop overwegen. Deze PPMO App zal gedeeld
worden met het platform zodat iedereen er weet van heeft. Er wordt geopperd om
dit misschien gezamenlijk in te kopen maar dit wordt lastig omdat niet iedereen
dezelfde wensen heeft.
Samenvattend kan verder gesteld worden dat er onder de sportinstructeurs een
grote behoefte bestaat om meer betrokken te worden bij het tot stand komen van
de PPMO implementatie en dat er tevens een behoefte is om goed opgeleid te
worden zodat de kwaliteit en veiligheid geborgd is.
10. Einde bijeenkomst
De bijeenkomst wordt afgesloten en er zal in september/oktober een volgende
bijeenkomst zijn. De donderdag is voor velen een geschikte dag gebleken.
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Contact uitwisselen platform met landelijke projectleider
“oefenkaart PPMO”
WhatsApp groep aanmaken voor brw sportinstructeurs
Facebook pagina aanmaken voor brw sportinstructeurs
Button sportinstructeurs aanmaken op website
brandweersportbond
Mailgroep aanmaken brw sportinstructeurs en up2date
houden
Project sportoefenleider R’dam R. delen met platform
PPMO App delen met het platform
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