
Naast behoefte aan modernisering, is er een risico-

analyse uitgevoerd op de taken van de brandweer bij 

incidentbestrijding. Er is bepaald welke repressieve 

taken uitgevoerd kunnen worden met het operationeel 

uniform als persoonlijke bescherming. Dit betekent dat 

de leidinggevende een keuze kan maken welke kleding 

gedragen wordt op basis van de risico’s die zich voordoen. 

Uniformiteit

De regionale brandweer Haaglanden heeft het initiatief 

genomen om vervangende kleding van de huidige kazerne-

kleding te ontwikkelen. Dit beeldmerk is gebruikt voor de 

ontwikkeling van het operationeel uniform. Het beeldmerk is 

vastgelegd binnen de huisstijl van de brandweer en wordt 

beheerd door het IFV, waardoor het ontwerp beschermd is. 

Andere partijen mogen hier geen gebruik van maken, tenzij het 

IFV toestemming heeft verleend.

De kleding op de foto’s is een basisontwerp, de uiteindelijke 

uitvoering kan op onderdelen afwijken. 

Eén beeld, één brandweer. 

In één oogopslag is de 

brandweer herkenbaar voor 

burgers en de collega-

hulpverleners.

Ontwerp

Het operationeel uniform is ontwikkeld ter 

vervanging van de huidige kazernekleding  

die sinds de jaren negentig in gebruik is. 

Instituut Fysieke Veiligheid
Facilitair Dienstencentrum
Postbus 7012
2701 AC  Zoetermeer
www.ifv.nl
operationeeluniform@ifv.nl
079 330 46 00
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Operationeel uniform
Veilig inzetbaar, flexibel in gebruik 

Tijd voor uniformiteit 

De landelijke huisstijl voor het operationeel uniform  

van de brandweer bevordert de uniformiteit,  

herkenbaarheid en veiligheid.



In deze introductie volgt een overzicht van wat al is voorbereid, 

wat de vervolgstappen zullen zijn en welke keuzemogelijkheden 

er voor de regio’s zijn. 

Elke regio krijgt de mogelijkheid om een eigen implementatiebeleid 

voor te bereiden voor het operationeel uniform en een prognose af 

geven voor wat betreft de benodigde aantallen en het moment van 

invoering. 

Om de regio’s de gelegenheid te bieden om de invoering af te 

stemmen op hun eigen planning, vindt er een overgangstermijn  

van vijf jaar plaats.

Naast het feit dat de kleding  

is gemoderniseerd, is ook 

nadrukkelijk gekeken naar de 

mogelijkheden om de kleding 

te kunnen gebruiken voor licht 

repressief optreden.

Introductie

Met het besluit van de RBC op 21 juni 2019 is er unaniem 

voor gekozen om met alle vijfentwintig regio’s de kazerne- 

kleding te vervangen voor het zogenoemde operationeel 

uniform. 

IFV als leverancier
Op verzoek van de Raad van Brandweercommandanten is het IFV 

gevraagd om het operationele uniform over een termijn van vijf jaar 

aan alle 25 veiligheidsregio’s te leveren. Inmiddels heeft er een 

inventarisatie plaatsgevonden bij alle regio’s voor het maken van 

een prognose die leidend is voor de aanbesteding en de regionale 

implementatie. Hierdoor is er een goed beeld ontstaan van de 

benodigde aantallen en het moment van invoeren. Op basis hiervan 

worden afspraken gemaakt met de te selecteren leverancier. Dit is 

ook van belang voor de huidige voorraad aan kazernekleding bij 

het IFV en de afbouw daarvan. Op dit moment is het mogelijk om 

regio’s die nog geen kazernekleding afnemen bij het IFV, alsnog te 

bedienen wanneer zij aan het einde van een contractperiode zijn en 

nog niet over kunnen of willen naar het operationele uniform. 

Verwerving
Het te leveren volume van het operationeel uniform is zo groot dat 

een Europese aanbesteding zal worden gevolgd. Dit vraagt tijd en 

medewerking van regio’s om gezamenlijk tot een kwalitatief goed 

kledingpakket te komen, waarbij er ook rekening wordt gehouden 

met de huidige eisen op het gebied van duurzaamheid.

Productie
Na selectie van de leverancier wordt het productieproces ingericht 

en opgestart, de stof voor het operationeel uniform geselecteerd 

en worden er patronen ontwikkeld voor alle maten. Bij de eerste 

inrichting is dit wat betreft tijd een omvangrijk proces. Praktisch 

gezien wordt er toegewerkt naar een levering van het eerste 

pakket eind 2020. In dezelfde periode zal het draagvoorschrift ook 

beschikbaar zijn, zodat alle medewerkers van de brandweer dit 

nieuwe uniform op gelijke wijze gebruiken.

Levering
De levering aan de regio’s wordt uitgevoerd op basis van de 

prognose en het gewenste moment van invoering. De daadwerkelijke 

opgave van maten zal gevraagd worden op het moment dat de 

productie zal starten. Het IFV werkt momenteel aan het optimaliseren 

van het bestelproces, zodat het bestellen van kleding eenvoudiger zal 

zijn en minder tijd kost voor de de regio’s.

Draagvoorschrift
In het draagvoorschrift staat beschreven wanneer en hoe de kleding 

gedragen kan worden. Tegen welke risico’s de medewerkers 

beschermd zijn en welke mogelijkheden een leidinggevende heeft 

om te bepalen welke kleding gedragen wordt. Tevens is er aandacht 

voor het dragen van de combinatie operationeel uniform met de 

uitrukkleding.

Regionale keuzes
>   Keuze medewerkersgroepen 

Op dit moment hebben alle regio’s een eigen beleidskeuze 

gemaakt over welke medewerkers een kazernekledingpakket 

hebben. De regio kan ervoor kiezen dit gelijk te houden voor het 

operationeel uniform of dat ook andere groepen, bijvoorbeeld in 

kantoordienst, dezelfde nieuwe kleding verstrekt krijgen. 

>   Keuze welke en aantal items per medewerker  

De regio’s bepalen zelf per medewerker hoeveel items uit het 

pakket verstrekt worden op basis van het ingeschatte gebruik. 

Daarnaast hebben de regio’s de keuze in de verstrekking 

van de optionele kledingstukken, zoals een doorwerkjas voor 

medewerkers die niet standaard gebruik maken van een 

uitrukjas als buitenste beschermlaag.

Moment van invoering
De invoer van een nieuwe kledinglijn binnen de regio is een flinke 

investering en mede afhankelijk van eerdere investeringen op  

kledinggebied. Het is aan de regio om te bepalen wanneer zij wil 

overgaan van het kazernetenue naar het operationeel uniform.  

Dit kan in de afgesproken termijn van vijf jaar plaatsvinden.

Vervangingstermijn
Net als bij andere kledingpakketten bepaalt de regio zelf wat de 

vervangingstermijn is van de kleding. Dit is vaak afhankelijk van 

het gebruikersprofiel van de drager, wat verschillend kan zijn per 

medewerkersgroep.

Vragen: Neem voor meer informatie over het nieuwe operationeel  

uniform contact op met de eigen regionale kledingcoördinator.   

Of stuur een mail naar: operationeeluniform@ifv.nl

Kledingpakket
Het kledingpakket bestaat uit de volgende onderdelen en  

is zowel in een dames- als in een herenlijn beschikbaar:

>  Polo korte mouw

>  Polo lange mouw 

>  Softshell jas 

>  Ondershirt

>  Broek

>  Riem

>  Sokken

>  Schoenen (optioneel)

>  Doorwerkjas (optioneel)

>  Trui (optioneel)

>  Beanie (optioneel)

>  Cap (optioneel)


