
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Q1 

Jaargang 2023 nr 1  Nieuwsbrief 
Artikelen over bij-
zonderheden 

Opleidingen voor  
instructeurs ge-
start 

Hierbij de eerste nieuws-
brief van 2023. Boordevol 
informatie over onze orga-
nisatie en alle ontwikkelin-
gen die er spelen. Som-
mige onderwerpen zijn 
voor van belang voor de 
‘vaste medewerkers’, an-
dere meer voor de flexi-
bele schil. Toch kiezen we 
er bewust voor om één 
nieuwsbrief voor iedereen 
te maken om zo ook wat 
meer inzicht te bieden aan 
elkaar. 

Afgelopen jaar hebben we 
als organisatie een mooi 
jaar gedraaid. Dat mooie 
baseer ik op een aantal 
prestatie-indicatoren: 

DE KOP IS ERAF! 

NIEUWE COLLEGA’S IN OPLEIDING 

De afgelopen maanden 
zijn diverse leergangen 
voor instructeur gestart! 
Hieronder in het kort wat 
over deze trajecten: 

Instructeur algemeen 

We zijn in oktober 2022 
van start gegaan met de 
nieuwe leergang instruc-
teur. Een grote groep met 

gemiddeld gezien wijkt 
ons slagingspercentage 
niet erg af van de lande-
lijke resultaten, de waar-
deringscijfers van kandi-
daten die een opleiding af-
gerond hebben zijn duide-
lijk positief en, ook niet on-
belangrijk, het financieel 
resultaat was boven ver-
wachting. Tegelijkertijd 
zijn er, en dat zie je in de 
rest van de nieuwsbrief te-
rug, nog veel mogelijkhe-
den om te verbeteren. 
Naast al deze meer con-
crete zaken, gaan we dit 
jaar ook door met het ver-
sterken van de onderlinge 
band. Zo willen we voor 
de zomervakantie weer 

een gezellige en ook nut-
tige bijeenkomst van ‘vast’ 
en ‘flex’ organiseren.  

Heb jij, bv na het lezen 
van deze nieuwsbrief, een 
goed idee voor een vol-
gende nieuwsbrief of een 
verdere verbetering in 
onze organisatie? 
Schroom dan niet om 
deze te delen. Dat kan via 
allerlei mogelijke manie-
ren en zeker ook door mij 
op pieter.lodder@bon-hol-
ding.nl een mail te sturen! 

Veel leesplezier gewenst! 

Pieter Lodder 

gemotiveerde deelnemers 
worden door een team 
van enthousiaste instruc-
teurs opgeleid om rond de 
zomervakantie van 2023 
het instructeursdiploma te 
behalen. Inmiddels loopt 
er nog een leergang in-
structeur en vanaf maart 
2023 start er nog een op-
leiding tot instructeur.  

Deze “nieuwe” opleiding 
instructeur met een basis- 
en verdiepingsdeel be-
staat uit zelfstudie vanuit 
de ELO, bijeenkomsten op 
de opleidingslocatie en de 
deelnemers lopen met 
enige regelmaat mee met 
een manschap opleiding 
om mee te kijken, te ob-
serveren maar ook om  
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Stages zijn een be-
langrijk onderdeel 
van de opleiding!

zelf lessen of lesonderde-
len te verzorgen.  

We hebben voor deze 
groepen gelukkig meer-
dere leerwerkplekbegelei-
ders gevonden om deze 
deelnemers te begelei-
den, hier zijn we erg blij 
mee! Tot nu toe horen we 
veel positieve geluiden 
van zowel de deelnemers, 
instructeurs en ook van de 
leerwerkplekbegeleiders 
over deze nieuwe leer-
gang. 

Waar de deelnemers 
vooral enthousiast over 
zijn is het stagelopen tij-
dens deze opleiding, hier 
kunnen ze de theorie kop-
pelen aan de praktijk en 
ook kunnen de deelne-
mers zelf veel ervaring 
opdoen met het geven 
van lessen of lesonderde-
len.  

Mocht je meer informatie 
willen over deze opleiding 
dan mag je contact opne-
men met: Sarah.vis-
ser@bon-holding.nl 

 

 

Instructeur OCN 

Op 12 januari is onze in-
terne leergang OCN ge-
start met zes deelnemers 
om in een periode van 6 
maanden zichzelf te be-
kwamen als OCN Instruc-
teur. De nadruk van deze 
interne leergang ligt op 
brandbestrijding, maar 
waar tactiek (inzetstrategie) 
en techniek (kennis, kunde 
en vaardigheden) de basis 
vormt. Andere leerdoelen 
en onderdelen van de leer-
gang zijn onder andere; 
soft skills, didactiek, veilig-
heid en het begeleiden van 
de dag en deelnemers. 

Waarom is er een interne 
leergang? 

De leergang is ontstaan 
doordat de opleiding in-
structeur persoonlijke be-
scherming (de “010” in de 
volksmond) uit het pro-
gramma van het landelijke 
brandweeronderwijs is ge-
haald door toen het IFV, nu 
NIPV. Deze “010-opleiding” 
bevatte leerdoelen die, 
vanuit onze ogen, een in-
structeur moet weten, moet 
herkennen of op moet kun-
nen handelen als hij/zij in-
structie verzorgt op een re-
alistisch oefencentrum. 
Deze leerdoelen zijn 

daarom opgenomen in 
onze eigen leergang en 
vullen wij deze aan met de 
bovengenoemde onder-
werpen. 

De deelnemers 
In de lopende leergang 
zijn de deelnemers:  
Jeffrey Keesman,  
Wesley Kappen,  
Pamela Cuiper-van Wan-
rooij,  
Tonny Krook-Folkerts,  
Johan van der Meer en 
Herman Koning. 

Het onderwijsteam 

Als onderwijsteam hebben 
wij Bert Nip, Marcel van 
Alphen, Arjan Vossen-
berg, Dirk Werkman be-
reid gevonden en is Mau-
rice Rozema de coördine-
rend instructeur (CI) 

Vragen over deze leer-
gang ? 

Neem dan contact op met 
Maurice Rozema, tel.06-
20099407 of maurice.ro-
zema@bon-holding.nl 
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Inloopavonden 
Afgelopen najaar organi-
seerde wij de inloopavon-
den. Wij zijn benieuwd wat 
je van de terugkoppeling 
vond. Voor dit jaar zijn wij 
op zoek naar een nieuwe 
vorm en uitvoering om bij 
elkaar te komen en samen 
te praten over ons werk. 
Heb jij een leuk idee? 
Denk en organiseer dan 
met ons mee! Mail je sug-
gesties door naar 
wendy.arkenbout@bon-
holding.nl 
 
Herkenbaarheid en be-
drijfskleding  
Goed nieuws, de kleding is 
binnengekomen van de le-
verancier en dan is het tijd 
om de kleding uit te delen! 
Begin maart, als we lang-
zaam richting de lente 
gaan, gaan we de polo en 
de soft shell jas uitdelen. 
Dit kan op Wijster zijn, of 
de productmanager komt 
op korte termijn langs op 
de opleidingslocatie. We 
hopen iedereen binnen 

PRAKTISCHE INFO 

Scan hem en je bent er! 

afzienbare tijd hierin te 
voorzien.  
We gaan verder geen re-
gels stellen over het dra-
gen van de kleding.  
We hopen uiteraard wel 
dat zodra je richting Wijs-
ter of de opleidingslocatie 
gaat de kleding draagt. 
 
PocketApp - AFAS 
Binnen BFN maken we ge-
bruik van InSite. Dit is het 
medewerkersportaal waar 
je inzicht hebt in o.a. het 
handboek van de Flexibele 
Schil en je loonstroken/ 
jaaropgaven. Om toegang 
te krijgen tot InSite maak 
je gebruik van de 2-factor-
authenticatie uit de Poc-
ketApp. Vanaf nu is het 
ook mogelijk om de Poc-
ketApp voor méér te ge-
bruiken dan alleen 2-fac-
tor-authenticatie. Zo kun je 
nu ook je persoonlijke dos-
sier benaderen (incl. je 
loonstroken en jaaropga-
ven), je bij ons bekende 
gegevens controleren en 
heb je toegang tot (indien 

aanwezig) taken en signa-
len. Hierdoor heb je veel 
meer informatie sneller en 
makkelijker beschikbaar. 
 
Als je inlogt op de Poc-
ketApp en je hebt deze ex-
tra opties nog niet zicht-
baar, dan kun je deze toe-
voegen door in de Poc-
ketApp te klikken op het 
schildje in de rechterbo-
venhoek. Vervolgens op 
de blauwe + en dan deze 
QR-code scannen: 
Mocht je vragen hebben, 
neem dan contact op met 
Hielke of Trijnet. 

 

Voor een leuke afsluiting 
met flex en vast perso-
neel! 
 
Datum:  
Zaterdag 15-07-2023 
 
Inloop vanaf 16 uur!  
Locatie: Oefencentrum 
Noord Wijster  
Ideeën zijn welkom! 

SAVE THE DATE! 

Wie heeft er een leuk idee 
om naast het samen zijn 
op 15 juli, met een hapje 
en een drankje, nog iets 
op het programma te krij-
gen? 
Is bijvoorbeeld iets Brand-
weer-vakinhoudelijks inte-
ressant, of samen een ac-
tiviteit doen? Of misschien 

wel een inspirerende spre-
ker over ….?  
Heb jij een leuk idee? 
Denk en organiseer dan 
met ons mee! Mail je sug-
gesties naar wendy.arken-
bout@bon-holding.nl 
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Bij de CAO onderhande-
lingen over de CAR Veilig-
heidsregio’s is een princi-
peakkoord bereikt. Mo-
menteel volgen we op be-
langrijke onderdelen de 
oude CAR-UWO. Zodra 
het akkoord definitief is 
vastgesteld, moeten we 
kijken hoe we dit naar 
onze situatie kunnen ver-
talen. Dit is zowel voor de 
medewerkers van BON-
Holding als de BFN van 
belang. Voor de holding 
gaat het om arbeidsvoor-
waarden op vlak van 

CAO-ONDERHANDELINGEN EN PRINCIPE AKKOORD 

De implementatie van 
CoachView heeft vertra-
ging opgelopen. Oorzaak 
is een gebrek aan capaci-
teit, een van de collega’s 
is (waarschijnlijk) voor lan-
gere tijd uitgevallen. Er 
wordt gekeken naar alter-
natieven om de capaciteit 
ASAP weer op niveau te 

UPDATE COACHVIEW 

Hopelijk volgt er snel 
een akkoord nu er 

een akkoord over de
CAO-gemeenten is

verlof, salaris en vergoe-
dingen voor bv thuiswer-
ken. Bij BFN gaat het over 
de salaristabellen omdat 
deze binnen BFN gevolgd 
worden. 
Als hierover meer duidelijk 
is zullen we zo snel moge-
lijk communiceren hoe we 
dit gaan verwerken. 
 
(Positieve) Wijziging km-
vergoeding flex-schil 
Sinds 1 januari 2023 is de 
hoogte van de belasting-
vrije vergoeding voor 
woon-werk kilometers 

aangepast naar €0,21 
cent per km. Voor de me-
dewerkers bij BFN geldt 
dat zij een ‘gebruteerde’ 
kilometervergoeding krij-
gen van €0,28 cent per ki-
lometer. Hiervan was € 
0,19 cent netto en wordt 
nu €0,21 cent netto. Voor 
jou als medewerker zélf, 
levert dit een (weliswaar 
heel klein) voordeeltje op. 

  

brengen. Er is besloten 
om voorlopig het proces 
en het bestaande pakket 
(SEM) in de lucht te hou-
den. Vooralsnog verandert 
er dus niks aan de be-
staande werkwijze. In 
overleg met het MT heb-
ben we afgesproken om 
de maand mei te 

gebruiken om de factura-
tie te testen en is het plan 
om met ingang van 1 juni 
over te gaan op Coach-
View.  
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Met ingang van 1/3/2023 
gaan we over op een 
nieuw inkoopproces. Doel 
van deze verandering is 
meer controle te krijgen 
over de inkopen die BON 
doet en onze cashflow. 
Daarnaast verwachten we 
door duidelijke inkoopaf-
spraken te maken de prij-
zen en levertijden meer 
onder controle te kunnen 
krijgen.  

INKOOPPROCES VERNIEUWD 

WBC  

Afgelopen januari zijn er 5 
nieuwe warmtebeeldca-
mera’s (WBC) geleverd. 
Deze aanvulling was on-
der andere nodig omdat 
manschappen per duo een 
WBC mee hebben. Er is 
gekozen voor de K33 Flir 
met een eenvoudige be-
diening en compact in ge-
bruik.  

Helmen  

Er zijn extra helmen aan-
geschaft en ja… het klopt 
dat deze een ander kleur-
tje (geel) heeft. Veel van 
onze helmen hebben 
schade opgelopen door 
warmtestraling en zijn 
daardoor niet meer veilig 
om te gebruiken. Wij vra-
gen jullie om er echt op te 
blijven letten om zoveel 

NIEUWE SPULLEN! 

We hebben samen met 
AFAS ons inkoopproces 
geïntegreerd in de admi-
nistratie. Grootste veran-
deringen zijn: 

- Vooraf offertes aanvra-
gen, alleen o.b.v. geac-
cordeerde offerte wordt 
er een bestelling ge-
daan. 

- Elke inkoopfactuur moet 
worden voorzien van 
een inkoop nummer, 

geen nummer geen beta-
ling. 

- Er zijn/worden inkoop af-
spraken gemaakt met 
een aantal geselecteerde 
leveranciers. 

Voor vragen over hoe je 
bestellingen kan regelen 
kan je terecht bij Duco. 

mogelijk onnodig blootstel-
len aan hitte te voorko-
men. 

Inventaris van onze TS 
3,4,5 en 6 

Het is je misschien al op-
gevallen (je kunt het ook 
eigenlijk niet missen) maar 
alle inventaris op onze TS-
en zijn geel gemarkeerd 
en voorzien van een Bon-
holding sticker. Het doel 
hiervan is het onderscheid 
accentueren van materiaal 
tussen eigendom van 
OCN en van onze bezoe-
kende klanten.  

Ondertussen werken wij 
aan een werkbaar onder-
houd- en beheersproces 
van de voertuigen om de 
inzetbaarheid te verbete-
ren. 

Nieuwe Bluskleding 

Na een uitgebreide testpe-
riode van ongeveer 3 
maanden is er voldoende 
feedback en voorkeur ge-
geven om tot een advies 
te komen. De merken die 
ingeschreven hebben in 
deze aanbesteding zijn Si-
oen, Flamepro en Viking. 
De merken Viking en Si-
oen kwamen het beste uit 
de bus en leggen we de 
laatste hand aan de defini-
tieve keuze en het bestel-
len van bluskleding. We 
houden jullie op de 
hoogte!  
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VEILIGHEID EN KWALITEIT 

  

Stookafspraken 
Wij willen graag meer in-
zicht geven over hoe je 
veilig en verantwoord 
stookt.  
Hiervoor werken wij aan 
een document dat han-
delsperspectief geeft, 
maar ook de basis is om 
met elkaar in gesprek te 
gaan en te blijven. Hoe we 
dit verder gaan aanbieden 
is er nog een waar we 
over nadenken.  

Voor nu alvast een eerste 
afspraak: Gebruik alleen 
de houtvoorraad dat voor 
je klaar staat. 

Veiligheidsbriefing op 
film ontwikkelen 
Om de trainingstijd van 
onze bezoekers nog effici-
enter te benutten is het 
maken van de veiligheids-
briefing op film/video een 
ontwikkeling waar we mee 
aan de slag gaan. Door de 
film/video bijvoorbeeld 
vooraf aan te bieden en te 
bekijken op de post of in 
de ELO kost dit geen extra 
tijd meer op het Oefencen-
trum.  Naast de tijdwinst 
die dit met zich mee-
brengt, is dit ook een kwa-
liteitsslag en brengt de 
eenduidigheid in de uitvoe-
ring. 

 

Parkeren binnen de lijn-
tjes 
Een verzoek voor de 
chauffeurs onder ons! Wil-
len jullie bij het stallen en 
parkeren van de TS in de 
voertuigenloods de vooras 
precies op de gele lijn par-
keren. Alvast bedankt voor 
de medewerking! 

Registratie en evaluatie 
Graag brengen we ook 
hier nog een keer het be-
lang en de medewerking 
van jou voor het inzetten 
en gebruik maken van de 
iPad (Eddict) voor registra-
tie en evaluatie. 

Door te registreren hebben 
wij bij een calamiteit heel 
snel een  up to date over-
zicht van alle aanwezige 
deelnemers en door te (la-
ten) evalueren krijgen we 
in beeld hoe we het doen 
met het oog op onze kwali-
teit en waar we in kunnen 
blijven verbeteren.   

KAM coördinator  
Vorig jaar vertrok Remco 
Hoekstra als KAM coördi-
nator. Afgelopen januari 
begon de zoektocht naar 
een nieuwe collega en 
stond er in januari een va-
cature open. We zitten 
volop in de gesprekken en 
zodra we hier een keuze in 
hebben gemaakt laten wij 
jullie dat natuurlijk weten!  

Belijning en bebording 
In het kader van schoon-
werken gaan wij ruim voor 
de zomerperiode belijning 
aanbrengen en borden 
plaatsen op ons terrein. 
Op de grond brengen wij 
kleuren aan, welke refere-
ren naar de gradatie van 
risico’s en welke persoon-
lijke beschermingsmidde-
len we daarbij dragen. De 
bebording draagt voorna-
melijk bij aan overzicht en 
de bewegwijzering op ons 
terrein. 

Rehab pleintje 
Om tijdens de warme 
maanden van het jaar 
even de rust te kunnen 
vinden en wat (ver)koeling 
op te kunnen zoeken, ma-
ken wij van het “THV-
pleintje” (en waar nu nog 
de containers van VRG 
staan) een rehab plein. Op 
het plein creëren we een 
groen plekje met shaduw 
en zetten we de rehab 
chairs neer en picknickta-
fels, maar plaatsten we 
ook de (waternevel) koel-
ventilatoren. Je kunt je hier 
tijdens de warme zomer-
dagen even afzonderen, 
afkoelen en bewust bezig 
zijn met het reguleren van 
jouw gestel en lichaams-
temperatuur.  
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Oefenobjecten  
We werken voor het on-
derhoud van de oefenob-
jecten met een meerjaren-
onderhoudsplan (MJOP). 
Met dit plan borgen we zo-
veel als mogelijk het plan-
bare onderhoud van de 
oefenobjecten in jaar-
lijks/regulier, maar ook in 
klein- en groot onderhoud. 
Deze maand is er groot 
onderhoud aan de 5B con-
tainer. Er is gekozen om 
de container in zijn geheel 
te vervangen er staat deze 
er al en werken we “achter 
het huis” aan de afwer-
king. Zo zorgen we ervoor 
dat er geen objecten bui-
ten dienst gezet worden.  

Nieuw “speelgoed”  
Je hebt ze vast al rond 
zien rijden? Onze nieuwe 
3,5 ton en 2 ton heftruck 
van STILL . 
Wij zijn erg blij met de ver-
vanging binnen ons wa-
genpark en kunnen de 
nieuwe heftrucks ons weer 
voorzien van al onze logis-
tieke bewegingen en ge-
makken. 

TBO Unit  
De Technisch brandonder-
zoek unit heeft een op-
knapbeurtje gehad en 
staat er weer prima bij in 
onze huiskleur. 

Houtzaagwerkplaats 
Er staat inmiddels een ei-
gen gemaakte overkap-
ping en leggen we de 

ONTWIKKELINGEN OP HET OEFENCENTRUM 

laatste hand aan de kabels 
en  elektra om de nieuwe 
houtzaagwerkplaats ope-
rationeel te krijgen. De 
verhuizing is verzekerings-
technisch nodig en creëert 
ruimte om op de oude plek 
de nieuwe compressor 
ruimte te bouwen.  

Werkplaats voor las- en 
snijwerk 
Update: Helaas is de start-
datum uitgesteld voor het 
plaatsen van de schei-
dingswand in de voertui-
genloods. Deze planning 
was begin februari, maar 
is nu gepland in de tweede 
week van maart. 

Herinrichting van Adem-
luchtwerkplaats 
Update: Met de verschui-
ving van de bovenge-
noemde startdatum is de 
start van de herinrichting 
van de Ademluchtwerk-
plaats ook uitgesteld. We 
zijn ondertussen wel van 
alles aan het uitzoeken en 
bestellen we de inventaris. 

Nieuwe trekker op onze 
industriële plant 
Sinds afgelopen maand 
staat er een andere trek-
ker op de plant.  
Deze geeft sowieso een 
mooier aanzicht en dient 
voor onder andere ensce-
nering binnen scenario’s 
met bijvoorbeeld een “ge-
vaarlijke goedje” of THV. 

 

Vaste toilet unit 
Er staat een nieuw en vast 
toilet unit bij de vulruimte 
en hebben we afscheid 
genomen van de dixies. 
Het brengt ons een meer 
luxe sanitair, maar het is 
ook een financieel betere 
keuze.  

Samenwerking Alfa col-
lege 
De technische leerlingen 
van het Alfa collega wer-
ken aan een opdracht die 
te maken heeft met onze 
afvalverwerking. Wij den-
ken samen na over het 
verduurzamen van dit pro-
ces. In de as- en houtres-
ten zit veel metaal. Eén 
van de kaders uit de op-
dracht om ervoor te zor-
gen dat het ijzer (spijkers) 
uit de resten gesorteerd 
wordt. Zij hebben ons vier 
ideeën gepresenteerd en 
hieruit hebben wij er éen 
gekozen om verder uit te 
gaan werken. We houden 
jullie op de hoogte van de 
ontwikkelingen. 
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Sinds de start van het jaar 
zijn in de leslokalen en 
alle briefingruimten bor-
den aangebracht. 

Op deze borden zijn onder 
andere de basisprincipes, 
het kenmerkenschema en 
het kwadrantenmodel  

Nieuwe Borden in leslokaal en Briefingruimte Weegbrugweg 2 

9418 TS WIJSTER  

 

TELEFOON: 

ALGEMEEN NUMMER 

(088) 2051800 

 

Bezoek onze website! 

Ga NAAR  

www.bon-holding.nl 

terug te vinden. Deze bor-
den kunnen bij de nabe-
spreking van alle opleiding 
en oefenen momenten  

worden gebruikt als rode 
draad voor het complete 
programma. 

Deze borden worden ook 
geplastificeerd aange-
bracht op alle picknick 
banken zodat bij mooi 
weer ook buiten van deze 
borden gebruik kan wor-
den gemaakt. 


