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Aan: Nederlandse Vereniging voor Brandweer en Rampenbestrijding (NVBR) 
Ter attentie van de heer ing. A.F.M. Schippers MPA 
Postbus 7010 
6801 HA  ARNHEM 
 
 
Onderwerp : PvE Objectportofoons 
Datum : 9 maart 2012 
Ons kenmerk : Reactie PvE Objectportofoons 
 
 
Geachte heer Schippers, 
 
U heeft per brief van 27 oktober 2011 de vakorganisaties uitgenodigd te reageren op het Programma 
van Eisen (PvE) voor Objectportofoons. Dit na aanleiding van herhaalde opmerkingen over de 
geconstateerde gebreken in de communicatieapparatuur voor de brandweer, met name de 
objectcommunicatie. Alvorens wij tot aanbevelingen komen nemen wij u nog even mee in het tot 
dusver afgelegde traject om te komen tot betrouwbare communicatiemiddelen die voldoen aan de 
gebruikseisen van de brandweer. Nadat:  
 
a) onderzoek1 de problemen met de ‘Direct Mode of Operation’ (DMO) heeft aangetoond,  
b) wij inmiddels honderden klachten over het gebruik van DMO hebben ontvangen,  
c) de Arbeidsinspectie aangeeft dat in 57% van de geïnspecteerde korpsen het gebruik van DMO 
 voor problemen zorgt en 9% geen maatregelen heeft genomen om de risico’s te verminderen, 
 
hebben wij – bezien vanuit deze ervaringen - sterke bedenkingen om deze techniek te ondersteunen. 
Wij concluderen dat de objectcommunicatie niet voldoet aan de specifieke eisen en vragen ons af of 
werkgevers wel terecht mensen met een niet goed werkend veiligheidsmiddel het (brandweer)werk in 
kan sturen. Dat kan niet volgens de vigerende ARBO regelgeving. 
 
Gebezigde statements als: ‘De nieuwe generatie portofoons presteren beter’ of ‘volgens de leverancier 
zijn de problemen opgelost’ snijden wat ons betreft geen hout zonder een degelijke en objectieve 
onderbouwing. Het citaat: “De kerngroepleden gaan met het eisenpakket v0.3 naar de eigen 
achterban voor commentaar. De kerngroep bundelt dit en zorgt er daarbij voor dat oneigenlijke 
opmerkingen en aanvullingen worden uitgefilterd (hoe lager in de organisatie, hoe meer moeite 
mensen hebben met het abstracte niveau van een functioneel eisenpakket, is de gedachte).”  uit een 
bericht, afkomstig van een functionaris van de Brandweer Vraagorganisatie Informatiemanagement 
(BVIM) van de NVBR, draagt evenmin bij aan het herstel van het vertrouwen.  
 
Dit brengt ons feitelijk weer terug bij de vraag in hoeverre de NVBR als vertegenwoordiger van de 
gebruikers, onze mensen in het veld, kan en mag worden gezien. Wij (h)erkennen deze rol van de 
NVBR in dit dossier niet. Daarom hebben wij de Minister eerder verzocht2 om onafhankelijk onderzoek 
naar beschikbare en betrouwbare communicatietechnieken en gaan ervan uit dat de eisen van de 
gebruiker daarbij centraal staan en niet de theorie. Wij handhaven dit standpunt.  

                                                             
1 Onderzoek i.o. van BZK naar de problemen met DMO, zie: http://www.mxi.nl/nieuws/?pa_id=765  
2 Kenmerk: 20101201_Brief_Vakorganisaties_MinVJ_Rapportage_DMO_Oplossingen 
 



 

20120309 Reactie gezamenlijke vakorganisaties op PvE Objectportofoons   
 

2 

LARA3  

U zult begrijpen dat wij niet gelukkig zijn met de verschillende initiatieven die momenteel in het land 
worden ontplooid om tot aanschaf van een nieuwe generatie portofoons over te gaan. Sommige 
regio’s hebben het aanbestedingsproces voor nieuwe portofoons al afgerond. Wij vernemen een 
uiterst beperkte invloed van onze leden op dit proces in de betreffende regio’s. Bovendien blijkt hierbij 
dat de analoge techniek nog steeds kan rekenen op een warme belangstelling uit het veld. Voor ons is 
dit wederom een duidelijk signaal dat er onvoldoende draagvlak is voor C2000/DMO objectportofoons. 

De vraag is dan ook opportuun of de brandweer niet twee types portofoons nodig heeft? 

1. Een digitale portofoon die in het netwerk C2000 zijn rol kan spelen voor (onder)officieren en / of 
voertuigbedieners en 
2. een (digitale of analoge) portofoon die op de werkplek communicatie kan verzorgen tussen het 
personeel van de Tankautospuit. Deze laatste heeft een volstrekt ander PvE dan de eerste en kan 
tegen een fractie van de prijs van de eerste geleverd worden.  

Er zijn een aantal argumenten aan te geven waarom twee verschillende portofoons de voorkeur 
verdienen. We noemen er hier –zonder daarmee uitputtend te willen zijn- een drietal. 

a. Voor de objectcommunicatie voldoet een portofoon die een beperkt werkgebied heeft en een 
beperkt aantal kanalen kan gebruiken uitstekend. Daarmee wordt de bediening van een 
dergelijk apparaat sterk vereenvoudigd. 

b. Zoals gemeld werd in de kick-off van Portogewoon: door het hebben van een groot aantal 
zendende apparaten (in het netwerk) op een plek van een groot incident is het risico 
levensgroot dat de mast die de communicatie regelt “vol loopt”. Dat probleem wordt 
belangrijk kleiner als de portofoon voor de objectcommunicatie niet in het C2000-netwerk 
actief kan zijn. 

c. De prijs van een dergelijk apparaat is een stuk lager dan een complete C2000 portofoon. 
 
Samenvattend luiden onze3 aanbevelingen: 

1. Wij zijn allerminst overtuigd dat de DMO problematiek de wereld uit is. Test tijdens de 
aanbesteding de aangeboden communicatieapparatuur op de gevraagde specificaties en voer 
een veldtest uit waarin men nagaat of in de praktijk voldaan wordt aan de 
brandweerspecifieke eisen. Wij zien de testresultaten daarvan graag tegemoet.   

2. Stel de gebruiker voorop. Dit vanuit de overtuiging dat techniek zich moet aanpassen aan de 
gebruiker en niet andersom. Brandweerspecifieke eisen voor de portofoon horen hierin 
leidend te zijn en op basis hiervan dient het beste systeem (digitaal of analoog) en de beste 
portofoon gekozen te worden. 

3. Overweeg de keuze voor zowel een portofoon voor communicatie in het C2000 netwerk tbv. 
(onder)officieren én een aparte (manschappen)portofoon voor uitsluitend 
objectcommunicatie. 

4. Toets in een pilot voorafgaand aan de gunning ook de bruikbaarheid, robuustheid en 
beheerbaarheid van de communicatieapparatuur. 

5. Laat bij aanbestedingen het veld (bevelvoerders en manschappen) de functionele specificaties 
voor de communicatieapparatuur (portofoon en accessoires) mede opstellen. Zorg voor 
voldoende aandacht voor de brandweerspecifieke eisen. 

6. Zorg dat de te leveren communicatieapparatuur in operationele condities voldoet aan de 
eisen. Voer acceptatietesten uit. 

7. Neem de manschappen serieus en zorg dat de door hen gesignaleerde problemen op de juiste 
plek komen om te worden opgelost. 

 
                                                             
3 Volledigheidshalve hebben wij enkele algemene aanbevelingen uit het rapport ‘C2000-DMO verbeteringen’ overgenomen. 
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Daarnaast onderkennen wij de behoefte en het nut om het gebruik van communicatiemiddelen te 
verankeren in opleidingen en oefeningen zoals dat momenteel met de campagne ‘Portogewoon’ 
gebeurt. Vooral daar waar dat tot dusver nog niet is opgenomen in relevant beleid. Dit neemt niet 
weg dat de brandweerspecifieke eisen minstens zo belangrijk, zo niet de belangrijkste zijn voor onze 
doelgroep; de brandweerlieden.  

Tot slot. Wij gaan ervan uit over de hierboven genoemde aanbevelingen procesafspraken te kunnen 
maken om te komen tot een gedragen oplossing voor de problemen. 

De gezamenlijke vakorganisaties. 

AbvaKabo FNV          CNV Publieke Zaak          CMHF              VBV 
Bert de Haas          Juan Schot                  Ellen Clason        Ruud van Vliet 
Postbus 3010       Postbus 84500          Postbus 91460             Postbus 290 
2700 KT Zoetermeer      2508 AM Den Haag          2509 EB Den Haag           3830 AG Leusden 

 

In afschrift aan: 

 Het Veiligheidsberaad 
 Het ministerie van Veiligheid en Justitie 
 De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid 

 


