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Zaandam, 18 maart 2022 
 
 
Ref : BWS alguit 22-1 
Betreft : Informeren  
 
 
 
Geacht lid van de algemene ledenvergadering van Brandweerschool Noord-Holland, 
 
 
Conform de aankondiging in mijn e-mail bericht van 12 maart 2022, ontvangt u deze brief. 

Hiermee informeert het bestuur van Brandweerschool Noord-Holland (BWS NH) u over de vervolgstappen in de 
doorontwikkeling zodat u uw Algemeen Bestuur kunt informeren. Daarnaast treft u informatie aan over de wens 
van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland om aan te sluiten bij BWS NH. 

 

Opdracht doorontwikkeling 
Het bestuur gebruikt de herijkte ambities & doelstellingen en de aanbevelingen uit het evaluatierapport ‘Koers 
bepalen’, als basis voor verdere doorontwikkeling. 
Tevens worden de kaders organisatie-inrichtingsplan 2019 waarop de uitvoering en bedrijfsvoering BWS NH 
gebaseerd zijn, tegen het licht gehouden. Zijn deze nog passend? Of moeten wij deze bijstellen aan de hand van 
de doorkijk en de ambities voor de toekomst.  

 

Op 9 februari 2022 heeft het bestuur een procesvoorstel doorontwikkeling BWS NH besproken en vastgesteld en 
opdracht gegeven tot een plan van aanpak.  
 

De doorontwikkeling ligt met name in de verdere organisatieontwikkeling van de brandweerschool. Hiertoe zijn door 

het bestuur vijf ontwikkelpunten benoemd: 

1. Formuleer duidelijke kwaliteitsdoelen in een concreet meerjarenperspectief; 

2. Versterk het collectieve bewustzijn in het werken als coöperatie (de brandweerschool is van en voor de 

regio’s); 

3. Pas de personele inrichting van de organisatie waar mogelijk aan, zodat de sturing vereenvoudigt en 

meer continuïteit ontstaat; 

4. Verhelder de financiële uitgangspunten; 

5. Verken de aanpassing van de financiële verdeelsleutel voor directe opleidingskosten. 
 
Het plan van aanpak wordt op 25 mei 2022 besproken in de bestuursvergadering BWS.  
 
 
Vr Amsterdam Amstelland  
VrAA heeft de wens aan te sluiten bij BWS NH. In goed onderling overleg tussen bestuur BWS NH en de directeur 
VrAA, is afgesproken dat er eerst een verkenningsfase plaatsvindt. De directeur VrAA heeft een extern adviseur 
verzocht deze verkenningsfase uit te voeren. Deze opdracht is naar verwachting begin mei afgerond. Aansluitend 
daaraan bespreekt het bestuur met de directeur VrAA de vervolgstappen in het proces.    
 



 

 

Mocht u prijs stellen op een toelichting, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Van Beek via telefoonnummer: 
06-2834 9795. 
 
 
Rest ons u een mooie lente toe te wensen,  
 
Met vriendelijke groet, 
namens het Bestuur Brandweerschool Noord-Holland 
 
 
De voorzitter,  
Saskia van den Broek 
 

 
 
 
 
 
 
Bijlage Evaluatie rapport Koers bepalen bs  
 


