Verslag bijeenkomst sportinstructeurs 12 november 2015 in Utrecht
Aanwezigen: Zie presentielijst in de bijlage
1. Welkom en introductie coördinator
Peter heet iedereen (afkomstig uit 14 regio’s) welkom op (hoofd)post Leidsche Rijn van
brandweer Utrecht en omdat er iedere keer toch weer nieuwe gezichten zijn volgt een
kennismakingsrondje.
2. Korte weergave huidige stand van zaken
De agenda van de dag wordt doorgenomen en nog even aandacht voor de enquête die
rondgestuurd is. De respons was in eerste instantie zeer matig. Peter geeft aan dat het
voortbestaan van het platform samenhangt met het enthousiasme van de deelnemers.
3. Themadag: Coördinator PPMO Ellen Buskens
Ellen Buskens stelt zich voor en vertelt wat haar verleden is (bewegingswetenschap en
inspanningsfysiologie, baan bij IFV) en hoe ze uiteindelijk landelijk projectleider
implementatie PPMO is geworden en het stokje van Jos Hendriks heeft overgenomen.
Brandweer Nederland heeft gevraagd of zij vanuit haar verleden/expertise advies kon
geven m.b.t. PPMO en of ze de landelijke coördinatie op zich wilde nemen. Ze heeft het
aanbod aangenomen, maar ondervind nu zelf ook dat het politiek en bestuurlijk gezien
een zeer lastig onderwerp is. Hieronder kort opgesomd wat zaken die besproken zijn en
vragen die zijn beantwoord:
De Stairmaster is in principe weer in gebruik, maar er dienen wel eerst
aanpassingen(originele leuningen) te worden gedaan door fabrikant. Dit duurt
echter langer dan gedacht en gehoopt, evenals voor de loodharnassen.
Er wordt landelijk een expertgroep PPMO opgericht. Peter Peperkamp en Willy
Harhuis zullen samen dit platform vertegenwoordigen. Deze komt op 2 december
bij elkaar en zal na deze eerste sessie in kleinere setting structureel bij elkaar
komen. Ook de duikkeuring(combinatie met PPMO) en BBT test zullen hierbij
uiteraard aan bod komen.
Onderwerp testleider zal bij de evaluatie zeker uitgebreid aan bod komen. Dit
m.b.t. proeve van vakbekwaamheid, functiebeschrijving, certificering, bijscholing
etc. Nu is een gecertificeerde testleider niet verplicht, wordt slechts geadviseerd.
Hierdoor is echter lastig te bepalen of iemand nu kundig is of niet.
Per regio moeten coördinatoren PPMO aangesteld worden als aanspreekpunt en
om landelijke implementatie te versnellen, dit is nog steeds niet het geval.
Tijdens de evaluatie PPMO zullen alle pijnpunten van afgelopen jaren besproken
worden. Alle cijfers zullen geëvalueerd worden, de BBT moet gevalideerd worden,
de normering zal ter discussie staan evenals de rol van de artsen die uiteindelijk
het laatste woord hebben maar ook met elkaar op één lijn moeten zitten. Tevens
is er verschil gebleken in de uitvoering/waarneming tussen de veiligheidsregio’s

met eigen testleiders en de VR’s die dit uitbesteden aan externe partijen zoals
bijvoorbeeld Active Living of KLM Health Services.
De PPMO zorgt momenteel voor afkeuringspercentage variërend van 2,5% tot
8%. Dit grote verschil tussen regio’s kan nog niet goed verklaart worden.
Huidige type loodvest (voor stairmaster test) is gekozen i.v.m. de urgentie die
gewenst was en de alternatieven zijn nog onvoldoende bekeken. De extra breedte
die het lood bij de bekken veroorzaakt is in combinatie met de originele smallere
trapleuning vooralsnog geen probleem gebleken. Dit wordt later op de dag echter
weer tegengesproken.
Het nieuwe protocol PPMO zal vandaag (12 nov) op website Brw. Ned. komen. Bij
het tot stand komen van dit nieuwe aangepaste protocol is Coronel niet betrokken
geweest. Toekomstige aanpassingen in dit protocol zullen van de expertgroep af
komen en moeten goedgekeurd worden door de brandweerkamer.
Er is in feite geen verschil tussen de BBT test als jaarlijkse fysieke test en de BBT
test als onderdeel van de PPMO keuring. Beide moeten veilig zijn maar in praktijk
geeft de PPMO keuring veel meer roering omdat het onder een vergrootglas ligt
en de repressieve gevolgen bij een keuring veel groter zijn dan bij de BBT als
jaarlijkse oefenkaart.
De terugkoppeling van (bijna) incidenten moet bij beide beter om goed een reëel
beeld te krijgen van problematiek. De ARBO afdelingen per regio spelen hierbij
een belangrijke rol. Ellen Buskens is tevens voorzitter van de landelijke vakgroep
Arbeidsveiligheid, waaronder ook PPMO en arbeidshygiëne vallen.
Het ontbreekt landelijk aan eenduidigheid, temeer er 25 regio’s zijn. De politie
heeft landelijk 5 testlocaties en dit blijkt in praktijk beter te managen. Dit was bij
de brandweer ook in eerste instantie de opzet maar dat is er niet van gekomen.
Discussie over de preventieve functie van de BBT indien parameters goed
geïnterpreteerd worden (o.a. Max. hartslag + rusthartslag). Nu is formeel alleen
de eind hartslag vereist, waar weinig of geen conclusies aan verbonden kunnen
worden. Amsterdam Amstelland hanteert vanaf komend jaar aanvullende test
(fietsen) die aangeboden wordt.
Andere parameters (cholesterol, bloedwaarden) kunnen wellicht preventief al iets
zeggen over toekomstige beroepsziekten, of in ieder geval een beter advies geven
over de gezondheid van de kandidaat. Mart van Blitterswijk laat een tabel zien die
hierbij gebruikt zou kunnen worden.
Mart van Blitterswijk opteert ook voor een sensor die gebruikt kan worden bij de
plafond sloopsimulator zodat kandidaat ziet/hoort of de poging goed is of niet. Hij
zal de groep in kennis stellen als e.e.a. als pilot gerealiseerd is. (Actie Mart)
Afsluitend geeft Ellen Buskens aan dat indien er vragen zijn vanuit dit platform
eerst even de coördinator PBSN (Peter Peperkamp) benaderd wordt en dat Peter
deze bundelt en naar Ellen doorspeelt. (Actie Peter)
Na een koffiepauze wordt er (zonder Ellen Buskens) nog even doorgepraat over
dit onderwerp. Er is veel kritiek op het hele proces van de PPMO implementatie
van begin af aan. Dennis Wehman geeft aan dat er uiteindelijk best veel bereikt is
op het gebied van keuren en fysieke vakbekwaamheid als we terug kijken, maar
we zijn er inderdaad nog niet.
Om kennis te delen en andere regio’s uit de brand te helpen als er tekort is aan
testleiders, zou er een landelijke of interregionale uitruilpool van testleiders
opgestart kunnen worden. Delen van expertise op dit gebied gebeurt bijvoorbeeld
al tussen VR R’dam Rijnmond en VR Haaglanden.
Hoofdvraag voor dit platform blijft: Hoe kunnen we de brandweer collega’s op
niveau krijgen voor de PPMO en dus hun werk? Welke rol is hierbij weggelegd
voor de brandweersportbond en PBSN? Wat kunnen we als PSBN voor iemand
betekenen als het gaat om advies over gezondheid?: > Voeding, training etc…
Er wordt geopperd om naast de huidige plek die het platform heeft op de website
van de brandweersportbond een plek te claimen bij Mijn brandweer op website
brandweer Nederland zodat het een forumfunctie krijgt. (Actie Peter)

Er wordt ter discussie gesteld of het mogelijk is om een persoon op één
onderdeel(waar hij op afgekeurd is) te laten herkeuren. Dit gebeurt al in één
regio, maar moeten we dit wel willen?

4. Lunch
De bijeenkomst werd even prettig onderbroken om gezamenlijk een lunch te nuttigen en
even bij te praten en verder kennis te maken
5. Terugkoppeling enquête
Peter neemt puntsgewijs de enquête door die rondgestuurd is:
a) Frequentie vergadering? > 2 keer per jaar vind men over het algemeen prima.
b) Doelgroep? > Alleen sportinstructeurs (de naam PBSN zegt het al…)
c) Thema onderwerpen of sprekers? > Ellen Buskens, Erik Mol, Voeding, Erik Schrender
(hersen specialist), Agressie training & mentale weerbaarheid (Lars maakt voorstel),
opzet sportbureau net als bij Defensie.
d) Locatie bijeenkomsten? > Ergens in het midden v/h land heeft de voorkeur.
Deventer en Groningen bieden zich aan voor voorjaar 2016. Keuze valt op Deventer, VR
IJsselland. (Actie Menno Klunder)
e) Media middelen brandweersportbond/PBSN > Voldoende op dit moment.

6. Sportevenementen / WP&FG 2021
De vraag wordt gesteld waar er behoefte aan is bij de brandweer collega’s als het gaat
om deelname aan brandweer sportevenementen. En hoe kunnen we deze collega’s nóg
beter bereiken? E is al jarenlang een trend zichtbaar: interesse voor nieuwe uitdagende
evenementen zoals Mud Masters, en steeds minder voor de traditionele sporten. Ook in
de wijze van communiceren moeten we met de tijd mee. Mailen is eigenlijk al weer
ouderwets. Twitter is meer trendy maar als het gaat om mensen enthousiasmeren voor
sportevenementen, dan is de fysieke wijze van vragen (rechtstreeks op de man/vrouw af
dus) nog het allerbeste volgens velen. Een optie is: voor elke kazerne een
contactpersoon sport aan te wijzen. Hierdoor worden de lijnen korter. Om er achter te
komen in welke sporten er interesse is, ook met het ook op de WP&FG 2021 in R’dam,
zou er een belangstellingsregistratie gehouden kunnen worden middels een simpele korte
vragen lijst die voor de PPMO of BBT ingevuld kan worden.
(Actie Peter)
Op de oproep voor organisatie van het NK 10km heeft IJsselland gereageerd en zal e.e.a.
gaan voorbereiden voor 2016. Groningen heeft een 10 x 10km loop in september wat in
teamverband gedaan kan worden dus wellicht ook een uitdaging voor de brandweer?
Drenthe is bezig met voorbereidingen voor een NK crossfit voor brandweer, in navolging
van de politie.
Ten aanzien van de WP&FG wordt er o.a. op de brandweersportbond beroep gedaan om
de collega’s te enthousiasmeren voor de WP&FG. Maar aanwezigen vragen zich af of
iedereen wel weet wat dit is en hoe ga je mensen enthousiast maken voor een
evenementen dat pas over 6 jaar plaats gaat vinden? Lars Kromhout geeft als voorbeeld
aan dat hij met mensen van R’dam mee gaat doen aan een Toughest firefighter in
Duitsland volgend jaar, om kortere doelen te stellen en mensen mee te nemen in dit
verhaal op weg naar 2021. Om een geslaagd evenement te krijgen is het wel zaak dat
alle voor ons relevante partijen er achter gaan staan om draagvlak te creëren: Zowel de
brandweersportbond als de politiesportbond. Laatstgenoemde staat nog altijd sceptisch
tegenover de WP&FG. De stichting WP&FG Nederland staat hier helemaal los van.
Er bestaat hoe dan ook een behoefte aan meer informatie over de WP&FG die gedeeld
kan worden omdat het nog altijd te weinig tot de verbeelding spreekt bij veel brandweer
collega’s. (Actie Peter/iedereen)

7. Themadag: BFT (Brandweer Fitheid Testen)
Helaas kon Dick Nap niet aanwezig zijn om het voorstel voor de Brandweer Fitheid test
toe te lichten. Er lijkt weinig animo te zijn en wellicht dat het handiger is om al
bestaande fysieke testen (Combat Fight) die ook op het programma staan bij de WP&FG
te gaan promoten en lokaal te gaan organiseren? Er wordt afgesproken dat men
inhoudelijk kan reageren op concept voorstel BFT naar Peter, zodat we dit de volgende
keer opnieuw kunnen agenderen. (Actie Peter)
8. Actiepuntenlijst:
Punt 7: PPMO App wordt rondgemaild en zal op website geplaatst worden (actie Erwin)
Punt 13: Ed Bosse geeft aan dat sport oefenleiders NIET verantwoordelijk zijn. Dit geeft
een hele discussie, waarbij men gevoel krijgt dat het vakmanschap en noodzaak van
inhuren specialist (gediplomeerd sportinstructeur) overbodig lijkt te worden op deze
manier. Dit is echter geboren uit geldnood bij diverse VR’s en heeft veel voordelen.
Punt 10 en 11 zijn uitgevoerd
Punt 12: Nieuwe impuls nodig?
Punt 14: Voorjaar Deventer
9. Rondvraag
- Marjon Sjollema heeft een idee uitgewerkt om eenduidigheid te creëren binnen het
PBSN. Een Cartoon A-1 poster met brandweer mannetjes die de PPMO oefeningen
voordoen die gezamenlijk gedragen worden. De herkenbaarheid en creatieve insteek
wordt zeker gewaardeerd, maar de meerwaarde van een poster ziet men niet omdat dit
te ouderwets is en de met name jonge collega’s trainen via een App.
- Dennis geeft aan dat Defensie een hele attractieve en interactieve website gebruikt
waar aangegeven wordt hoe men zich kan voorbereiden op de testen om bij defensie te
komen. Hier kunnen we wellicht een voorbeeld aan nemen m.b.t. voorbereiding PPMO bij
de brandweer?

10. Volgende bijeenkomst voorjaar in ???
Menno Klunder heeft zich namens IJsselland (Deventer) aangeboden om de volgende
keer (voorjaar 2016) gastheer te zijn. Exacte datum volgt nog, maar zal waarschijnlijk
weer donderdag zijn.
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