Beleidsnotitie preventie en hulpverlening
Reddingsbrigade Zwolle

Aanleiding voor het maken van deze beleidsnotitie is het feit dat er onduidelijkheden bestaan
over bevoegdheden en eisen. Deze onduidelijkheden komen niet ten goede aan de
professionaliteit van de Reddingsbrigade.
Bij het bestuur van Reddingsbrigade Zwolle zijn diverse opmerkingen en vragen
binnengekomen over bevoegdheden bij preventief toezicht houden, het inzetten van vrijwilligers
onder de 16 jaar of onder de 18 jaar en de kledingeisen bij het preventief toezicht houden. Met
deze notitie worden de regels over bovenstaande vastgelegd en gepubliceerd op de website,
zodat dit voor ieder duidelijk is. Deze notitie is van toepassing op alle taken van de afdeling
Preventie en Hulpverlening waarbij er toezicht gehouden dient te worden en/of wij in opdracht
van een externe partij werken. Deze notitie is ook van toepassing op vrijwilligers van andere
Reddingsbrigades die bij ons hun diensten leveren.
Het zou kunnen dat er in de nabije toekomst ander beleid wordt gesteld over dit onderwerp. In
dat geval geldt het nieuwe beleid boven deze beleidsnotitie.
Er kan alleen afgeweken worden van deze beleidsnotitie wanneer er toestemming is gegeven
door het bestuur.
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Beleidsnotitie bevoegdheden, vrijwilligers onder de 16 of 18 jaar bij inzetten en
kledingeisen
Deze beleidsnotitie is onderverdeeld in drie delen:
•
•
•

Onderdeel A, bevoegdheden bij preventief toezicht houden
Onderdeel B, vrijwilligers onder de 16 of 18 jaar die preventief toezicht houden
Onderdeel C, kledingeisen bij het preventief toezicht houden

Onderdeel A, bevoegdheden bij het preventief toezicht houden
Op dit moment zijn er een aantal vrijwilligers aangewezen als inzetleider van een groot
evenement, inzetleider van een klein evenement, postcommandant op Wijthmenerplas, schipper
snel vaartuig, schipper langzaam vaartuig en opstapper. Deze bevoegdheden werden nooit
duidelijk gegeven aan een desbetreffende vrijwilliger. Alle vrijwilligers in een bepaalde functie
vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur is daarom aansprakelijk bij
calamiteiten. Het bestuur is daarom ook het orgaan wat toestemming geeft voor een
bevoegdheid van een vrijwilliger. Om dit voor beide partijen (de vrijwilliger en het bestuur)
duidelijk inzichtelijk te maken wordt er het volgende beleid gesteld:
A1. Algemeen
A1.1 Er kunnen de volgende bevoegdheden, door het bestuur, toegekend worden aan een
vrijwilliger, die lid is van een reddingsbrigade:
• Officier van dienst reddingsbrigade
• Inzetleider groot evenement
• Inzetleider klein evenement
• Centralist
• Postcommandant op de Wijthmenerplas
• Schipper snel vaartuig
• Schipper langzaam vaartuig
• Opstapper
• Bemanningslid
• Reddingsbrigade chauffeur
A1.2 De vrijwilliger krijgt deze bevoegdheid wanneer hij of zij namens het bestuur competent is
bewezen en hiervoor het bijbehorende minimale diploma heeft behaald. Deze diploma’s zijn
weergegeven in tabel 1. De competentie is mede afhankelijk van het hebben van ervaring. In
tabel 1 staat in rood aangegeven welke diploma-eisen worden gesteld aan een bepaalde
bevoegdheid. Hierbij geldt, zoals gehanteerd bij Reddingsbrigade Nederland, dat wanneer
iemand een hoger diploma heeft dan de gestelde eis, dat ervan uit wordt gegaan dat deze
vrijwilliger ook voldoet aan de eisen van de onderliggende diploma’s. Voorbeeld: Een vrijwilliger
met het diploma senior lifeguard wordt verwacht ook al het niveau junior lifeguard te hebben
behaald. Hiervoor hoeft deze vrijwilliger niet daadwerkelijk het diploma junior lifeguard te
hebben.
A1.3 Een aantal diploma’s zijn een wens bij het behalen van een bevoegdheid, maar worden
niet als eis gesteld. Mogelijk worden deze in de toekomst als minimale vereiste gesteld. Deze
diploma’s zijn in tabel 1 in het blauw weergegeven.
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A1.4 Bij het toekennen van een bevoegdheid zijn diploma’s niet alleen leidend; het bestuur kan
ervoor kiezen een vrijwilliger (nog) niet competent te verklaren wanneer de vrijwilliger (nog) niet
heeft aangetoond dat deze competent is. Dit houdt in dat nadat een vrijwilliger een bepaald
diploma heeft behaald, nog niet ‘bevoegd’ wordt door het bestuur als deze vrijwilliger, door zijn
ervaring of optreden tijdens eerdere inzetten, nog niet heeft laten zien dat hij of zij competent is.
In dat geval zal de vrijwilliger nog in opleiding voor een bevoegdheid zijn. Meer informatie
hierover staat beschreven in A3.
A1.5 Wanneer een vrijwilliger niet voldoet aan de gestelde diploma-eisen die weergegeven zijn
in tabel 1, maar door het bestuur, door zijn ervaring of optreden tijdens eerdere inzetten, wel
competent wordt geacht voor een bepaalde bevoegdheid, dan wordt deze vrijwilliger
‘aangewezen’ door het bestuur om de taken behorende bij deze bevoegdheid uit te voeren. De
vrijwilliger wordt pas bevoegd na het behalen van de minimale diploma-eisen.

Tabel 1, eisen en wensen bij bevoegdheden
* De chauffeur is zelf verantwoordelijk voor een eventueel benodigd rijbewijs E.
** Deze bevoegdheid wordt pas van kracht wanneer de Reddingsbrigade Zwolle een
eigen reddingsbrigade voertuig heeft.
A2. Verkrijgen van een bevoegdheid
A2.1 Wanneer een vrijwilliger de vereiste diploma’s heeft behaald en heeft laten zien competent
te zijn, zal deze vrijwilliger de desbetreffende bevoegdheid namens het bestuur toegekend
krijgen.
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A2.2 De toekenning gebeurt door middel van een email die verzonden wordt namens het
bestuur, ondertekend door een bestuurslid, waarin duidelijk vermeld staat dat de vrijwilliger de
bevoegdheid heeft verkregen. Ook wanneer de vrijwilliger is ‘aangewezen’, zoals vermeld in
A1.5, zal de vrijwilliger een mail ontvangen, namens het bestuur, ondertekend door een
bestuurslid, waarin duidelijk vermeld staat dat de vrijwilliger ‘aangewezen’ is voor een
bevoegdheid. In beide gevallen mag de vrijwilliger vanaf dat moment zelfstandig de taken
behorend bij deze bevoegdheid uitoefenen tijdens preventief toezicht houden en wanneer er als
reddingsbrigade wordt gewerkt in opdracht van een externe partij.
A2.3 Voor de bevoegdheid ‘Bemanningslid’ wordt geen mail verzonden zoals vermeld in A2.2.
A2.4 De toegekende bevoegdheden worden overzichtelijk bijgehouden in een Excelsheet op
een beveiligde server van de reddingsbrigade. Dit bestand mag alleen worden bewerkt door
leden van het bestuur. Het bestand mag alleen worden ingezien door leden die aangewezen zijn
door het bestuur. Hierbij gaat het voornamelijk om inzetleiders, OVD’s en postcommandanten,
wanneer zij een planning voor een inzet moeten voorbereiden.
A3. In opleiding voor een bevoegdheid zijn
A3.1 Wanneer een vrijwilliger graag een bevoegdheid zou willen halen, dan dient deze
vrijwilliger dit kenbaar te maken via de mail aan het de commissie P&H (penh@reddingsbrigadezwolle.nl). Na bevestiging is de vrijwilliger in opleiding voor een bevoegdheid. Ook kan het
voorkomen dat een vrijwilliger nog niet competent is voor een bepaalde bevoegdheid na het
behalen van de vereiste diploma’s, zoals vermeld in A1.4. Ook dan is de vrijwilliger nog in
opleiding voor een bevoegdheid.
A3.2 De toekenning gebeurt door middel van een email dat verzonden wordt namens het
bestuur, ondertekend door een bestuurslid, waarin duidelijk vermeld staat dat de vrijwilliger in
opleiding is en voor welke bevoegdheid. Vervolgens staat er, in dezelfde email, ook vermeld wat
de vrijwilliger nog moet laten zien, kunnen of behalen voor het verkrijgen van een volledige
bevoegdheid en aan wie dit moet worden laten zien. Na het ontvangen van deze mail mag de
vrijwilliger onder toezicht van een vrijwilliger met de desbetreffende bevoegdheid de taken
behorend bij deze bevoegdheid uitoefenen tijdens preventief toezicht houden en wanneer er als
reddingsbrigade wordt gewerkt in opdracht van een externe partij.
A3.3 De vrijwilliger die in opleiding is, gaat in training bij de in de mail aangegeven
beoordelaars. Wanneer twee beoordelaars onafhankelijk van elkaar de vrijwilliger competent
heeft verklaard, en daarnaast de vereiste diploma’s, weergegeven in tabel 1, heeft behaald dan
zal de vrijwilliger de volledige bevoegdheid toegekend krijgen zoals gemeld in A2.2. De
beoordelaars zijn aangewezen door het bestuur. In het geval van (familie) relaties gaat de
voorkeur uit naar twee onafhankelijke beoordelaars. De vrijwilliger dient zelf in contact te treden
met de beoordelaars om eventuele lessen en trainingsmogelijkheden te plannen. Wie de
beoordelaars zijn voor de desbetreffende vrijwilliger of bevoegdheid staat weergegeven in de
mail die de vrijwilliger krijgt zoals benoemd in A3.2.
A3.4 Wanneer twee beoordelaars onafhankelijk van elkaar de vrijwilliger competent heeft
verklaard, zoals benoemd in A3.3, maar deze vrijwilliger nog niet het vereiste diploma,
weergegeven in tabel 1, heeft behaald, dan wordt deze vrijwilliger ‘aangewezen’ door het
bestuur om de taken behorende bij deze bevoegdheid uit te voeren. De vrijwilliger wordt pas
bevoegd na het behalen van de minimale diploma-eisen.
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A3.5 De vrijwilliger krijgt de mogelijkheid de competenties te laten zien tijdens oefenmomenten.
Deze oefenmomenten kunnen voor of aansluitend aan inzetten zijn maar ook geplande
oefeningen en/of trainingen.
A3.6 Welke vrijwilligers in opleidingen zijn en voor welke bevoegdheid zal overzichtelijk worden
bijgehouden in een Excelsheet op een beveiligde server van de reddingsbrigade. Dit bestand is
beveiligd en mag alleen worden bewerkt door leden van het bestuur. Het bestand mag alleen
worden ingezien door leden die aangewezen zijn door het bestuur. Hierbij gaat het om
inzetleiders, OVD’s en postcommandanten, wanneer zij een planning voor een inzet moeten
voorbereiden.
A3.7 Een beoordelaar mag alleen vrijwilligers beoordelen in de bevoegdheden die deze
beoordelaar zelf al toegekend heeft gekregen.
A4. Intrekken van een bevoegdheid
A4.1 Het kan voorkomen dat een bevoegdheid (tijdelijk), door het bestuur, wordt ingetrokken.
Ook wanneer een vrijwilliger is ‘aangewezen’ voor een bevoegdheid, kan deze, door het
bestuur, worden ingetrokken.
A4.2 De vrijwilliger wordt op de hoogte gesteld van het intrekken van een bevoegdheid via een
mondeling gesprek of een email.
A4.3 De vrijwilliger krijgt hiervan bevestiging via de mail met daarin de reden van intrekken en
wat de persoon moet behalen of aan wie moet laten zien om de bevoegdheid terug te krijgen.
A4.4 In de Excelsheet wordt de bevoegdheid of de vermelding ‘aangewezen’ van de vrijwilliger
verwijderd.
A4.5 De vrijwilliger wordt niet meer ingezet en ingepland met de desbetreffende bevoegdheid
totdat het bestuur de vrijwilliger de bevoegdheid weer toekend. Het terugkrijgen van de
bevoegdheid of vermelding ‘aangewezen’ wordt gecommuniceerd zoals vermeld in A2.2.
A5. Het inleveren van een bevoegdheid
A5.1 Het kan voorkomen dat een vrijwilliger een bepaalde bevoegdheid of vermelding
‘aangewezen’ vrijwillig wilt laten intrekken. Deze vrijwilliger stuurt een email naar het bestuur en
vermeldt daarin dat hij een bevoegdheid wil laten intrekken, dit is eventueel onderbouwd door
redenen.
A5.2 De vrijwilliger krijgt bevestiging via de mail dat de bevoegdheid of vermelding
‘aangewezen’ is ingetrokken.
A5.3 In de Excelsheet wordt de bevoegdheid of vermelding ‘aangewezen’ verwijderd.
A5.4 De vrijwilliger wordt niet meer ingezet en ingepland voor de desbetreffende bevoegdheid
vanaf het moment dat de bevoegdheid of vermelding ‘aangewezen’ is ingetrokken.
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A6. Het behouden van een bevoegdheid
A6.1 Na het behalen van een bevoegdheid worden er vanuit de Reddingsbrigade Zwolle geen
extra eisen gesteld om de bevoegdheid te behouden. Er wordt van de vrijwilligers verwacht dat
zij zelf de verantwoordelijkheid nemen om hun competenties op peil te houden. Wanneer er
(grote) tekortkomingen blijken naar aanleiding van het optreden tijdens inzetten of daarbuiten
binnen de RBZ, kan het bestuur wel de bevoegdheid (tijdelijk) intrekken zoals vermeld in A4.1.
A6.2 Vanuit Reddingsbrigade Nederland is er een licentieregeling opgesteld voor diploma’s. Dit
houdt in dat je moet aantonen dat je jouw vaardigheden op peil houdt door ervaring op te doen
bij inzetten of oefeningen.
Per diploma moet je in een periode van 5 jaar 160 uur werken in het werkgebied van jouw
reddingsbrigadediploma. De uren moeten worden bijgehouden op de zogenoemde
‘licentietracker’. Deze licentietracker wordt vervolgens ondertekend door het bestuur van RBZ
waarna de licentietracker wordt verzonden naar de bond door het bestuur. De bond zal de uren
controleren en de geldigheid van jouw diploma voor vijf jaar verlengen. Wanneer je niet aan de
urennorm voldoet zal je een competentietoets moeten afleggen. De leden van RBZ worden
geacht zelf hun uren per diploma bij te houden. Hierover ontvangen de leden van RBZ, met een
reddingsbrigadediploma waarvoor de licentieregeling geldt, minimaal ieder jaar een mail vanuit
het bestuur met informatie. Meer informatie kan ook zelf gevonden worden op de site:
http://bondsinfo.reddingsbrigade.nl -> ‘Servicedesk’ -> ‘Licentieregeling’. Hier is ook een lege
licentietracker te downloaden.
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Onderdeel B, inzet van vrijwilligers onder de 16 en 18 jaar
De afgelopen jaren zijn er vaak vrijwilligers ingezet onder de 16 of onder de 18 jaar. De
reddingsbrigade heeft de taak om de verdrinkingsdood (in de ruimste zin van het woord) te
voorkomen en te bestrijden. Om deze taak te kunnen uitvoeren staat de reddingsbrigade soms
voor ingrijpende gebeurtenissen. Omdat deze gebeurtenissen veel impact kunnen hebben op
onze vrijwilligers, voornamelijk vrijwilligers onder de 16 en de 18 jaar, moet er beleid worden
opgesteld. Op deze manier wordt de professionaliteit van de reddingsbrigade zoveel mogelijk
gewaarborgd op de inzet van deze jongeren.
B1. Inzet van vrijwilligers onder de 16 jaar
B1.1 Bij een inzet geldt een maximum van 20% van de vrijwilligers onder de 16 jaar.
B1.2 Deze vrijwilligers worden enkel ingezet onder begeleiding van vrijwilligers met ervaring en
worden nooit zelfstandig ingezet bij calamiteiten.
B1.3 Deze vrijwilligers mogen niet meer ingezet worden voor de reddingsbrigade na 20:00 uur ’s
avonds.
B1.4 De vrijwilliger is zelf verantwoordelijk voor mogelijke (psychische) impact. De
reddingsbrigade zal zoveel mogelijk doen om deze impact te verminderen, zoals hulp aanbieden
na het incident. Dit door middel van vertrouwenspersonen.
B1.5 Voor deze vrijwilligers gelden afwijkende kledingeisen. Hiervoor wordt verwezen naar
onderdeel C1.3.
B2. Inzet van vrijwilligers onder de 18 jaar
B2.1 Bij een inzet is een maximum van 40% van de vrijwilligers onder de 18 jaar.
B2.2 Deze vrijwilligers onder de 18 jaar worden ingezet onder begeleiding van vrijwilligers met
ervaring, maar kunnen ook zelfstandig worden ingezet bij calamiteiten.
B2.3 De vrijwilligers onder de 18 jaar mogen niet meer ingezet worden voor de reddingsbrigade
na 22:00 uur ’s avonds.
B2.4 De vrijwilliger is zelf verantwoordelijk voor mogelijke (psychische) impact. De
reddingsbrigade zal zoveel mogelijk doen om deze impact te verminderen, zoals hulp aanbieden
na het incident. Dit door middel van vertrouwenspersonen.
B2.5 Voor deze vrijwilligers kunnen afwijkende kledingeisen gesteld worden door het bestuur.
Hiervoor wordt verwezen naar onderdeel C1.4.
B3. Afwijken van beleidspunten B1 en B2
B3.1 Op bovenstaande inzetregels kan door het verantwoordelijk bestuurslid, in overleg met het
dagelijks bestuur, afgeweken worden.
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Onderdeel C, kledingeisen
De vrijwilligers van de reddingsbrigade zijn tijdens preventief toezicht houden zichtbaar gekleed
voor de reddingsbrigade. Echter moet er duidelijkheid komen over de reddingsbrigade kleding
tijdens preventief toezicht houden, voorafgaand en aansluitend preventief toezicht houden. Er
wordt het volgende beleid gesteld:
C1. Kleding tijdens het preventief toezicht houden
C1.1 Vrijwilligers van de reddingsbrigade dienen zichtbare kleding van de reddingsbrigade te
dragen tijdens het preventief toezicht houden. Deze kleding of hesjes kunnen door een
vrijwilliger zelf verkregen zijn of kan worden geleend van de reddingsbrigade, indien voorradig.
C1.2 Vrijwilligers die deze kleding dragen dienen zich professioneel namens de reddingsbrigade
te gedragen. Dit houdt onder andere in dat erin reddingsbrigade kleding niet wordt gerookt, geen
alcohol en/of verdovende middelen worden genuttigd of hiervan onder invloed zijn.
C1.3 Vrijwilligers onder de 16 jaar die bij een inzet meedraaien dragen over hun herkenbare
reddingsbrigade kleding een hesje met hierop de tekst ‘Aspirant’. Dit zodat het voor
opdrachtgevers en toeschouwers duidelijk is dat deze vrijwilligers niet zelfstandig zijn ingezet en
geen verantwoordelijkheden dragen. Dit hesje ontvangen zij van een inzetleider,
postcommandant of OVD-Red van dat moment.
C1.4 Vrijwilligers onder de 18 jaar, die nog niet voldoende competent geacht worden door het
bestuur, en bij een inzet meedraaien dragen over hun herkenbare reddingsbrigade kleding een
hesje met hierop de tekst ‘Aspirant’. Dit zodat het voor de opdrachtgevers en toeschouwers
duidelijk is dat deze vrijwilligers niet zelfstandig zijn ingezet en geen verantwoordelijkheden
dragen. Dit hesje ontvangen zij van een inzetleider, postcommandant of OVD-Red van dat
moment.
C2. Kleding voorafgaand en na het preventief toezicht houden
C2.1 Vrijwilligers mogen reddingsbrigade kleding dragen voorafgaand of na het preventief
toezicht houden wanneer zij dit, wegens reizen van en naar een inzet of gebrek aan
omkleedgelegenheid bij een inzet, prettig vinden.
C2.2 Vrijwilligers moeten hierbij wel gewezen worden op het feit dat zij kunnen worden gezien
als vrijwilligers van de reddingsbrigade. Hierbij kan het voorkomen dat er van een vrijwilliger
bijvoorbeeld verwacht wordt adequaat hulp te verlenen bij een incident onderweg naar huis.
Wanneer de vrijwilliger denkt geen adequaat hulp te kunnen verlenen in dit soort gevallen kan
de goede naam van de reddingsbrigade geschaad worden. In dit soort gevallen wordt er sterk
aanbevolen geen reddingsbrigade kleding te dragen wanneer de vrijwilliger niet in functie is!
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Ondertekening

De beleidsnotitie is ondertekend door alle aanwezige bestuursleden op de
bestuursvergadering van 4 april 2018 te Zwolle.
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