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Geen aanbesteding portofoons zonder draagvlak bij gebruikers! 

Zo luidt in het kort het advies van de gezamenlijke vakorganisaties in antwoord op het Programma van 
Eisen (PvE) voor de aanschaf van nieuwe objectportofoons ten behoeve van de brandweer. Deze 
portofoons vormen, in soms levengevaarlijke werkomgevingen, de ‘levenslijn’ tussen brandweerlieden 
en hun leidinggevenden. Problemen met deze apparatuur kunnen derhalve in het ergste geval leiden 
tot levensbedreigende situaties.  

Nadat eerder1 de betrouwbaarheid en 
het bedieningsgemak van de 
communicatieapparatuur ter discussie 
werd gesteld en de Arbeidsinspectie 
onderzoek2 naar de risico’s heeft 
verricht, wordt het nu de hoogste tijd dat 
de gebrekkige apparatuur wordt 
vervangen. Verschillende 
brandweerkorpsen hebben al 
aanbestedingsprocedures opgestart.  

In dat traject ligt een belangrijke rol voor 
de gebruikers, want vertrouwen in de 
apparatuur onder operationele condities 
is een absolute randvoorwaarde. Om te 
voorkomen dat men zittend achter een 
bureau de verkeerde keuzes maakt en om te zorgen dat het draagvlak wordt vergroot, adviseren de 
vakorganisaties nadrukkelijk de gebruikers te betrekken bij de aanbesteding en het uitvoeren van 
veldtesten met de beoogde apparatuur alvorens men overgaat tot definitieve aanschaf. 

Een ander aspect in de aanbevelingen is het kostenplaatje. Volgens de vakorganisaties is het 
standpunt van het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Nederlandse Vereniging voor Brandweer 
en Rampenbestrijding (NVBR), dat C2000 de norm is voor de communicatie van de brandweer, niet 
langer houdbaar. De brandweer heeft ook te maken met sterk krimpende financiële middelen. Men 
hoeft immers voor objectcommunicatie niet persé gebruik te maken van het C2000 netwerk of C2000 
portofoons. Hier voldoet een portofoon die een beperkt werkgebied heeft en een beperkt aantal 
kanalen kan gebruiken, uitstekend. De prijs van een dergelijk apparaat is een stuk lager dan een 
complete C2000 portofoon. Bovendien leidt een overmaat aan complexe functies in de praktijk alleen 
maar tot problemen. 

In een brief aan de NVBR zijn alle aanbevelingen benoemd. De vakorganisaties gaan ervan uit dat in 
goed overleg de participatie van de gebruikers in de vervanging en veldtesten kan worden geregeld 
en daarmee de problemen tot het verleden gaan behoren. Link naar de brief: 
http://www.brandweervrijwilligers.nl/cms/files/download/88/ 
 
Herstel van vertrouwen en de aanschaf van betrouwbare en gebruiksvriendelijke apparatuur is daarbij 
het uitgangspunt, aldus de bestuurders van Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, CMHF en de 
Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV). 
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1 http://www.mxi.nl/upload/dicka_c2000dmoportofoonproblemenbrandweernederland.pdf 
 
2 http://www.inspectieszw.nl/Images/brandweerfactsheet07092011_tcm335-312253.pdf 


