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Multi›Nieuws
‘Het merendeel van de oefendoelen 
hebben we behaald’

lees verder op pagina 2

Vooraf

Als Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) 
luidt ons motto: daadkrachtig, betrouwbaar en 
alert door samen te werken. Deze editie is daar 
een goede weerspiegeling van. Niet alleen wer-
ken we samen met gemeenten en crisispartners 
tijdens een ramp of crisis maar ook in de voorbereiding op wat mis 
kan gaan, slaan we de handen ineen met diverse partners. 
 
Zo sloot de ambulancevoorziening onlangs een convenant af met 
de huisartsen in onze regio en ging de brandweer op bezoek bij een 
verzorgingshuis in Kesteren met ‘Geen nood bij brand’, zoals u op 
pagina 3 kunt lezen. Verder werkt de VRGZ samen met de gemeen-
ten en GGD aan het unieke Instrument Ruimtelijke Veiligheid. Op 
pagina 7 komt u hier meer over te weten. Dit nummer opent met 
een toelichting op de evaluatie van de systeemtest Lucifer die op 10 
december 2013 werd gehouden. Tijdens deze grote test kwamen 
alle kolommen in actie om samen een complexe crisis te bestrijden. 
Wat ging goed, wat kon beter en met welke verbeterpunten zijn we 
al aan de slag? 

In 2004 ontstond de gemeenschappelijke regeling Hulpverlening 
en Veiligheid in Gelderland-Zuid. Hiermee ging de veiligheidsregio 
zoals we die vandaag de dag kennen van start. Het multidisciplinair 
samenwerken kwam daarmee hoog op de agenda. En dat staat het 
tien jaar later nog steeds! 

Dat we in 2014 tien jaar bestaan als samenwerkende hulporganisa-
tie, willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Houd daarom 
het laatste nummer van Multi>Nieuws, dat in november verschijnt, 
goed in de gaten. 

Voor nu wens ik u veel leesplezier!

Marijke van Veen
Algemeen directeur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Meldkamer, COPI, ROT, RBT en de 
stafsecties van de crisisorganisatie in 
Gelderland-Zuid gingen eind vorig jaar 
aan de slag tijdens de ‘onverwachte’ 
systeemtest Lucifer. Vooraf was alleen 
bekend gemaakt dat de test buiten 
kantooruren tussen 2 en 22 december 
plaats zou vinden. Op 10 december 
rond 17.30 uur kwamen de eerste 

telefoontjes binnen op de meldka-
mer. Bezorgde burgers deden mel-
ding van bosbranden bij Groesbeek: 
Lucifer was begonnen. In april van 
dit jaar ontving de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid (VRGZ) het evalu-
atierapport over de systeemtest van 
V&R Academie. Daarin staat hoe de 
crisisorganisatie het ervan af heeft 
gebracht tijdens de systeemtest.  

Juiste prioriteiten
Het eerste deel van het rapport is een 
toetsingskader waarin staat beschre-
ven of en hoe de crisisorganisatie zich 
aan de wettelijke voorschriften heeft 
gehouden. In het tweede deel staan 
de oefendoelen centraal en worden 
inhoudelijke en organisatorische aan-
bevelingen gedaan. Marcel vertelt dat 
het merendeel van de oefendoelen 
is behaald. ‘Het COPI, ROT en RBT 
hebben gestructureerd vergaderd, de 

Een pyromaan sloeg op 10 december 2013 toe in de bossen rond Groesbeek. Niet in het echt 
maar in het scenario van de systeemtest Lucifer. Tijdens de test kwam de hele crisisorganisa-
tie van Gelderland-Zuid in actie. Dat is goed gegaan, blijkt uit het evaluatierapport van V&R 
Academie. Marcel Meeuse, hoofd van de sector Veiligheidsbureau: ‘In de basis hebben we het 
uitstekend gedaan. Maar natuurlijk zijn er leerpunten, zoals gestructureerder werken met het 
Landelijk Crisis Managementsysteem (LCMS).’

Marcel Meeuse, hoofd Veiligheidsbureau, over evaluatie systeemtest Lucifer:



juiste prioriteiten gesteld en aandacht 
gehad voor de onderlinge samenwer-
king.’ Ook hebben het COPI, ROT en 
RBT nagedacht over mogelijke scena-
rio’s en op basis daarvan gehandeld. 
Marcel: ‘In brede zin kunnen we dus 
positief zijn, maar er waren ook verbe-
terpunten.’

COPI, ROT en RBT hebben 

gestructureerd vergaderd

Bezetting bevolkingszorg en com-
municatie
Vorig jaar zijn de gemeentelijke teams 
bevolkingszorg één regionaal team 
geworden en Lucifer was de eerste 
grote oefening. Marcel: ‘Het is mooi 
om te zien dat zij al een goede pres-
tatie hebben neergezet, buiten een 
paar kleine leerpunten.’ Helaas kwam 
tijdens de oefening aan het licht dat 
medewerkers van de sectie bevolkings-
zorg niet waren toegevoegd aan het 
alarmeringsscenario.
Een ander knelpunt was de bezetting 
van communicatie: die was te gering 
en de communicatiefunctionarissen 
schoven te laat aan. ‘Het programma 

versterking crisiscommunica-
tie was al in gang gezet,’ zegt 
Marcel, ‘en daar horen ook 
opleidingstrajecten en een 
piketregeling voor sleutelfunc-
tionarissen binnen de stafsec-
tie communicatie bij. Per 1 
juli staan de beleidsadviseurs 
en algemeen commandanten 
communicatie op hard piket.’

Een aandachtspunt betrof ook het 
netcentrisch werken. Hoewel de 
voorzieningen gebruikt zijn door 
alle teams, is de aanbeveling om het 
LCMS completer en overzichtelijker te 
maken. 

Aanpassingen LCMS
Marcel licht toe: ‘Er kan een verbe-
terslag gemaakt worden door nog 
gestructureerder te werken in het 
LCMS. Zo was er tijdens de oefening 
één tabblad voor het COPI terwijl er 
meerdere COPI’s waren. Daar ont-
stond verwarring: over welke COPI gaat 
de informatie? We hebben nu al aan-
passingen in het LCMS gedaan zodat 
er nu duidelijk ruimte is voor meerdere 
COPI’s. In de opleiding voor informa-
tiemanagers besteden we daarnaast 
veel aandacht aan de structuur.’

Op het goede spoor
Een aantal tekortkomingen kon snel 
na de oefening worden opgelost. Een 
punt van kritiek was bijvoorbeeld 
dat het multidisciplinaire beeld (het 
beeld van alle kolommen) van de 
meldkamer niet opgenomen was in 
het LCMS. Dat is inmiddels gebeurd. 
Ook beveelt de V&R Academie aan 
een convenant te sluiten met de part-
ners Telecommunicatie en het Spoor. 
Met die laatste partij is dit bijna 
rond.
Het multidisciplinair leeragentschap 
van de VRGZ  filtert de belangrijkste 
leerpunten uit het evaluatierapport 
en doet hiervoor een voorstel aan 
het Directieteam Veiligheid. Het leer-
agentschap adviseert welke leerpun-
ten het eerst opgepakt moeten wor-
den, welke sector verantwoordelijk 

is en op welke termijn de leerpunten 
uitgevoerd moeten worden. 

‘Laat je overvallen’
De volgende systeemtoets vindt in 
2015 plaats. Marcel adviseert de 
deelnemers om zich te laten verras-
sen. Marcel: ‘In de aanloop naar 
Lucifer bereidden de deelnemers zich 
goed voor door te controleren of ken-
nis en tools nog up-to-date zijn. Dit 
leidde er alleen wel toe dat er ook veel 
moeite werd gedaan om de datum 
van de systeemtest te achterhalen. 
Het is goed om je te prepareren, maar 
gun jezelf ook de mogelijkheid om 
overvallen te worden. Dat gebeurt 
immers ook bij een echt incident. Een 
systeemoefening is een cadeautje.’

2



3

Snelle actie voor Bosnisch brandweerkorps

‘Geen nood bij brand’ voor zorgcentrum 
Het Anker in Kesteren
Zorgcentrum Het Anker in Kesteren (gemeente Neder-
Betuwe) en de VRGZ hebben op 21 augustus het conve-
nant ‘Geen nood bij brand’ afgesloten. Dit is een nieuwe, 
landelijke methode om de brandveiligheid in onder meer 
zorginstellingen te bevorderen. 

‘Geen nood bij brand’ gaat uit 
van een nauwe samenwerking tus-
sen management en medewerkers 
van de zorginstelling, bewoners en 
brandweer. De afspraken over deze 
samenwerking en ieders rol en inbreng 
daarin maken deel uit van het conve-
nant. Bij ‘Geen nood bij brand’ heeft 
de brandweer niet zozeer een contro-
lerende maar vooral ondersteunende 
en adviserende rol. 

Groter veiligheidsbewustzijn
Belangrijk onderdeel van het project 
zijn de veiligheidsexpedities in de 
gebouwen. Deze expedities voert de 
brandweer samen met de medewer-
kers en bewoners uit. Daarbij laat 
de brandweer de medewerkers en 

Sinds de genocide in Srebrenica in 1995 heeft de gemeente Heumen een band 
met deze door oorlog getroffen stad in Bosnië. Op verschillende manieren zet de 
gemeente zich in voor de inwoners van Srebrenica. Burgemeester Paul Mengde 
van Heumen ontmoette bij een bezoek aan Srebrenica de oud-Dutchbatter 
John Nieuwkoop. Dit contact leidde onlangs tot een snelle actie, waarmee de 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid de vrijwillige brandweer van Tešanj kon helpen 
bij haar belangrijke werk in Bosnië. 

Dit voorjaar werd Bosnië getroffen 
door overstromingen. Het nood-
weer had grote gevolgen. Ruim een 
miljoen Bosniërs kreeg te maken 
met de verwoestende effecten van 
de watersnoodramp. De vrijwillige 
brandweer van de Bosnische plaats 
Tešanj verleent hulp waar zij kan. 
Een Nederlandse stichting, Stichting 
Falcon, trekt zich het lot aan van het 
brandweerkorps dat nauwelijks mate-
rieel tot haar beschikking heeft. 

Weinig middelen, zware klussen
‘Ik werd benaderd door John 
Nieuwkoop, een oud-Dutchbatter die 
ik ontmoette tijdens een bezoek aan 
Srebrenica’, vertelt burgemeester Paul 
Mengde. ‘John werkt voor Stichting 
Falcon die zich inzet voor de hulp aan 
families in Bosnië die ver onder de 
armoedegrens leven. Hij vertelde me 
over het goede werk van de vrijwillige 
brandweer in Tešanj die hulp verleent 
aan de bevolking die zwaar te lijden 
heeft onder de overstromingen. Het 
korps moet met zeer weinig middelen 
de zware klussen zien te klaren. Ik heb 
contact opgenomen met clustercom-
mandant Roland Pricken en regionaal 
commandant Dennis van Zanten. Zij 

waren graag bereid 
om hun Bosnische 
collega’s bij het 
belangrijke werk te 
helpen.’ 

Trots op slagvaardigheid
Binnen drie dagen gingen een 
opblaastent van drie bij zes meter, 
twintig blusoveralls, twintig blusjassen 
en twee chemiepakken op transport 
naar de vrijwillige brandweer van 
Tešanj. ‘Een enorm snelle actie’, zegt 
Paul Mengde. ‘Ik ben heel trots op de 
slagvaardigheid van de brandweer in 
Gelderland-Zuid. Nu de nood hoog 
is, is het prachtig dat er snel concrete 
stappen konden worden gezet.’ 

Afhankelijk van donaties
John Nieuwkoop vertelt dat het mate-
rieel inmiddels met open armen is 
ontvangen in Tešanj. Hij vertelt: ‘Onze 
stichting was al voor de overstro-
mingen actief in Bosnië. Veel families 
willen vanuit de vluchtelingenkampen 
de sprong wagen naar hun oorspron-
kelijke woonomgeving. Met het beetje 
gespaarde geld trachten ze daar weer 
een bestaan op te bouwen. Wij pro-
beren hen daarbij te helpen. Sinds 

de overstromingen richten we ons 
ook op het verlenen van noodhulp 
en zo kwamen we in contact met de 
brandweer van Tešanj. Dit korps is 
geheel afhankelijk van donaties; het 
brandweerwerk wordt niet gesteund 
door de overheid. Wij zijn heel blij dat 
de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 
bereid was een donatie te doen. In 
een van de eerste transporten ging het 
materieel al mee naar Bosnië.’

bewoners zelf ontdekken hoe het met 
de brandveiligheid is gesteld. Bij de 
gebruikers van de gebouwen ontstaat 
hierdoor meer inzicht in de risico’s en 
een groter veiligheidsbewustzijn. Dit 
heeft meer effect dan het regelgericht 
handhaven of allerlei technische aan-
passingen. 

Waardevolle kennis
Na de expeditie legt de brandweer 
de bevindingen vast in een verslag en 
geeft een advies op maat hoe bepaal-
de zaken kunnen worden verbeterd. 
De nieuwe aanpak levert ook voor 
de brandweer voordelen op. Door 
de expedities in de gebouwen leren 
brandweermedewerkers de panden en 
de bewoners goed kennen. Wanneer 
de brandweer moet optreden bij 
brand, is deze kennis zeer waardevol. 
Veel brandweerkorpsen in het land 
werken inmiddels met de nieuwe 
methode die naast de zorg ook 
geschikt is voor scholen en gevange-
nissen. 



Vierdaagse Ontvangst al tien jaar 
lang goed bezocht
Ooit begonnen vanuit de brandweer, maar inmiddels uitgegroeid tot een niet meer weg te denken 
traditie voor collega’s van veiligheidsregio’s uit het hele land die de Vierdaagse lopen of als verzorger 
actief zijn: de Vierdaagse Ontvangst in de Nijmeegse brandweerkazerne, traditioneel op de maan-
dag vóór de start van het wandelfestijn. Dit jaar was het precies tien jaar geleden dat de eerste 
Vierdaagse Barbecue werd georganiseerd.  

Ruim 250 veiligheidsregio-collega’s uit 
alle windstreken van het land bezoch-
ten op maandagavond 14 juli de 
Nijmeegse brandweerpost ‘Centrum’. 
Algemeen directeur Marijke van Veen 
memoreerde in haar welkomstwoord 
aan een enquête die tien jaar geleden 
werd gehouden onder de bezoekers 
van de eerste Vierdaagse Ontvangst. 
Ruim negentig procent vond de ont-
vangst toen gezellig, leuk en een goed 
initiatief. Ze gaven daarbij aan het 
daaropvolgende jaar weer te komen. 
Veel collega’s hielden woord. ‘Ik wens 
jullie hele mooie wandeldagen en 
hoop dat de weergoden jullie goed 
gezind zijn. Let goed op elkaar’, 
besloot Marijke van Veen haar wel-
komstwoord. 

‘Stevige bodem’
Ook burgemeester Hubert Bruls van 

In opdracht van de directies van de vijf 
veiligheidsregio’s in Oost-Nederland 
(Gelderland-Zuid, Gelderland-Midden, 
Noord- en Oost-Gelderland, IJsselland 
en Twente) werkt een projectgroep 
aan het afstemmen van het evenemen-
tenbeleid. 

Om de samenwerking met politie en 
de toekomstige meldkamer bij eve-
nementen goed te laten verlopen, is 
besloten om als veiligheidsregio’s het 
evenementenbeleid op dezelfde schaal 
te organiseren. De vijf regio’s hante-
ren nu nog ieder hun eigen beleid en 
instrumenten voor de risico-inschat-
ting en classificatie van evenementen: 
is het een A-, B- of C-evenement*? 

Eén methodiek
Marcel Meeuse zit als hoofd van het 
Veiligheidsbureau van de VRGZ in de 
projectgroep. Hij vertelt: ‘We hebben 
een voorstel gemaakt voor de direc-
ties. Daarin geven we aan één metho-
diek te willen gebruiken voor het 
classificeren van evenementen. Ook in 
de opbouw van de evenementenkalen-

Veiligheidsregio’s Oost-Nederland stemmen 
evenementenbeleid op elkaar af

ders, die nu nog allemaal verschillend 
zijn, willen we eenduidigheid brengen. 
De Veiligheidsregio Twente, die al 
veel stappen heeft gezet en een goed 
systeem heeft ontwikkeld, dient daarbij 
als voorbeeld.’ 

Open voor feedback
Samen met de Veiligheids- en 
Gezondheidsregio Gelderland-Midden 
organiseerde de VRGZ op donderdag 
25 september een informatiebijeen-
komst voor vertegenwoordigers van de 
gemeenten uit beide regio’s. Marcel: 
‘De gemeenten moeten immers met de 
nieuwe methodiek gaan werken; de vei-
ligheidsregio’s zijn er voor de controle. 
Daarom nemen we hen op dit punt in 
het proces graag mee in onze ideeën en 
staan we open voor feedback.’

*een A-evenement is een regulier evenement, een 

B-evenement is een aandachtsevenement waarbij 

advies ingewonnen moet worden en een C-evenement 

is een risico-evenement waarvoor naast een integraal 

multidisciplinair advies ook een veiligheidsoverleg 

moet komen. In de evenementenkalender van de 

VRGZ worden per gemeente de B- en C-evenementen 

opgenomen.

Nijmegen bracht een bezoek aan de 
kazerne en sprak de lange rij wach-
tenden voor het buffet toe. ‘Welkom 
in de oudste stad van het land. De 
brandweer beweegt zich steeds meer 
naar de voorzijde van de veiligheids-
keten en richt zich op het voorkomen 
van incidenten en calamiteiten. Jullie 
doen dat vandaag eigenlijk ook; een 

stevige bodem leggen, zodat je de 
komende vier dagen zonder proble-
men doorkomt’, aldus de Nijmeegse 
burgemeester die alle wandelaars 
heel veel succes wenste. De dag na de 
barbecue ging de 98e editie van de 
Nijmeegse Vierdaagse van start met 
43.000 wandelaars van zeventig ver-
schillende nationaliteiten.

Oók tien jaar veiligheidsregio

In 2004 werd niet alleen de eerste Vierdaagse 
Ontvangst gehouden, in dat jaar kwam ook de gemeen-
schappelijke regeling Hulpverlening en Veiligheid in 
Gelderland-Zuid tot stand. De GHOR, de regionale ambu-
lancevoorziening, de regionale brandweer en de meldkamer 
sloegen daarmee de handen ineen en gingen samen opere-
ren op dezelfde schaal als toentertijd de politie. Daarmee 
werd de basis voor de veiligheidsregio gelegd. Het jaar 
2014 is dus een mooi moment om stil te staan bij tien jaar 
samenwerkende hulpdiensten van en voor de gemeenten. De 
VRGZ doet dit met verschillende activiteiten, waaronder een 
special van Multi>Nieuws die medio november uitkomt. Die 
zal helemaal in het teken staan van het jubileum. 

1  JAAR
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Brandpreventieweken richten zich op senioren
VRGZ serveert ‘Broodje Brandweer’ in alle brandweerposten De sector Regionale Ambulance-

voorziening (RAV) van de 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en de 
huisartsenposten in Tiel en Nijmegen 
hebben eind juli de hulpverlening bij 
acute zorgvragen in een overeenkomst 
vastgelegd.

De goede onderlinge afspraken die 
rondom de dagelijkse patiëntenzorg al 
bestonden, zijn hiermee geactualiseerd 
en opnieuw op papier vastgelegd. 

Spoedmeldingen
Het uitgangspunt van de overeen-
komst is dat door de gemaakte 
afspraken de juiste hulpverlener (huis-
arts of ambulance) wordt ingezet bij 
een zorgvraag. Dit kan nu beter dan 
voorheen, doordat de Meldkamer 
Ambulancezorg en de huisartsenpos-
ten de (spoed)meldingen op iden-
tieke wijze in behandeling nemen. 
Dit geschiedt aan de hand van het 
Nederlandse Triage Systeem (NTS). 

Ondertekenaars
Mac Honigh, directeur van de RAV, 
Wilma Schreuder, directeur van 
Huisartsenpost Gelders Rivierenland, 
en Anja Meekes, voorzitter van 
de Coöperatieve Huisartsenpost 
Nijmegen, ondertekenden de overeen-
komsten.

In alle 36 brandweerposten in Gelderland-Zuid serveert de 
sector Brandweer van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 
(VRGZ) op woensdag 1 oktober een ‘Broodje Brandweer’ 
voor thuiswonende senioren uit de buurt. Het is de eerste 
grote activiteit uit het regionale programma Brandveilig 
Leven. Op 1 oktober gaan de landelijke brandpreventiewe-
ken van start én is het de ‘Dag van de Ouderen’. Kortom: 
‘Een mooie dag om ons als brandweer in te zetten voor 
deze doelgroep.’

‘Broodje Brandweer is de eerste grote 
regiobrede activiteit die we uitvoeren 
op het gebied van Brandveilig Leven’, 
vertelt Berdike Duijzer, specialist 
Risico’s en Veiligheid/Brandveilig 
Leven. Samen met brandweermede-
werkers risicobeheersing en incident-
bestrijding organiseert zij deze activi-
teit, die volgens haar goed laat zien 

RAV en huisartsen-
posten ondertekenen 
overeenkomst

hoe in het programma Brandveilig 
Leven de inzet en betrokkenheid van 
beide vakgebieden van de brandweer 
noodzakelijk zijn. ‘Het project Broodje 
Brandweer laat die verbinding tussen 
risicobeheersing en incidentbestrijding 
heel mooi zien.’

In gesprek 
Broodje Brandweer begint met een 
presentatie over brandveiligheid die 
toegespitst is op thuiswonende senio-
ren. Daarna gaat iedereen - senioren 
en medewerkers - met elkaar aan tafel. 
Daar bespreken zij, onder het genot 
van een broodje, een aantal thema’s 
die belangrijk zijn voor een brand-
veilige woonomgeving van ouderen. 
Berdike: ‘We hebben een regionaal 
draaiboek met gespreksonderwerpen 

gemaakt, zodat op alle 
posten dezelfde thema’s 
aan de orde komen en 
hetzelfde verhaal klinkt. We 
geven mensen bijvoorbeeld 
tips en informatie over de 
risico’s in huis, het veilig 
gebruik van (elektrische) 
apparaten, het belang van 
rookmelders, het bieden 
van een handelingsperspec-
tief als er toch brand uit-
breekt, een vluchtplan en 
het alarmnummer 112.’ 
Daarnaast is Broodje 
Brandweer ook gericht op 

het aangaan van de dialoog. Welke 
vragen leven er onder de senioren? 
‘Mensen kunnen al hun vragen aan 
ons stellen. En als we het antwoord 
niet meteen weten, zullen we daar 
later bij hen op terugkomen’, aldus 
Berdike. 

Veel woningbranden
Thuiswonende senioren vormen de 
primaire doelgroep van de komende 
brandpreventieweken. De keuze voor 
senioren is niet toevallig, weet Berdike: 
‘Onder deze doelgroep vinden relatief 
veel woningbranden plaats. Van de 
twintig doden in het eerste kwartaal 
van 2014 waren acht thuiswonende 
senioren. In de toekomst blijven 
senioren steeds langer thuis wonen 
en zijn zij veelal minder zelfredzaam. 
We vinden het daarom belangrijk om 
senioren voor te lichten over brand-
veiligheid in de eigen woonomgeving. 
Broodje Brandweer vormt een mooi 
startpunt om met deze doelgroep in 
contact te komen. Vanuit dit initiatief 
kunnen we het contact verder uitbou-
wen.’   
Berdike hoopt dan ook dat Broodje 
Brandweer een geslaagde actie wordt. 
‘We zetten er als brandweer met z’n 
allen de schouders onder! We hopen 
hiermee te laten zien dat we er zijn 
voor de gemeenschap en ons inzet-
ten voor onze inwoners, dichtbij en 
betrokken.’
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Mensen met (ernstige) psychiatrische 
en/of verslavingsproblemen willen zo 
zelfstandig mogelijk functioneren in de 
maatschappij. Dat gaat meestal goed. 
Maar niet altijd. Er kunnen proble-
men ontstaan waarbij bijvoorbeeld de 
politie betrokken wordt. Om de zorg, 
de opvang en de veiligheid voor deze 
mensen en hun omgeving zo goed 
mogelijk te regelen, is het belangrijk 

VRGZ gastregio eerste landelijke netwerkdag OvD-Bevolkingszorg
De Veiligheidsregio’s Gelderland-Zuid en Brabant-Noord 
organiseerden drie keer eerder een netwerkdag voor 
Officieren van Dienst-Bevolkingszorg. Deze dagen waren 
zo’n succes dat er dit jaar voor gekozen is om een lande-
lijke dag te houden. Omdat de VRGZ tien jaar bestaat, 
vervulde zij graag de rol van gastregio voor de ruim 120 
deelnemers uit alle windstreken. 

Het doel van de dag in De Betuwe in Tiel was, zoals de 
naam het al zegt, netwerken: kennis maken én kennis delen 
met elkaar. De agenda bood hiertoe volop mogelijkheden. 
De dag werd geopend door Marijke van Veen, algemeen 
directeur van de VRGZ. Zij verwelkomde de deelnemers en 
gaf aan dat de OvD-Bevolkingszorg als volwaardige partner 
naast de andere kolommen in het COPI een verworven-
heid is om trots op te zijn. Daarna volgde een vraaggesprek 
door dagvoorzitter Simone Schouten (VRGZ) met Loes van 
Ruijven, portefeuillehouder Bevolkingszorg Gelderland-Zuid 
en burgemeester van de gemeente Lingewaal. Zij gaf aan 
blij te zijn met de in Gelderland-Zuid lokale (in plaats van 
regionale) OvD-Bevolkingszorg omdat lokale kennis tijdens 
incidenten vaak cruciaal is.
Nicole Waasdorp, programmaregisseur Veiligheid van de 
gemeente Zeist, vertelde vervolgens over de vermissing van 
de twee broertjes binnen haar gemeente. Met de presenta-
tie ‘Het hart gevolgd zonder het hoofd te verliezen’ schetste 
zij een ingrijpende crisis die op een goede manier het hoofd 
werd geboden door een klein en slagvaardig crisisteam. 
Veel aandacht ging daarbij uit naar de directe lijn met de 
familie en het luisteren naar en inspelen op wat leeft bin-
nen de samenleving, aldus Nicole. 

Interessante leercarrousel
Deel twee van de dag stond in het teken van een leercar-
rousel. De eerste ronde bood drie interessante workshops. 
Fanny de Swarte (Landelijk Operationeel Coördinatie 
Centrum LOCC) vertelde over bevolkingszorg in relatie 

tot het LOCC, Brenda Reinders (Salvage) ging in op de 
schaderegistratie en –afhandeling van de grote brand in 
de binnenstad in Leeuwarden en Eveline Heijna (adviesbu-
reau voor veiligheid VDMMP) gaf een toelichting op het 
12-stappenmodel, een methode bij het in kaart brengen 
van het opzetten en toetsen van de eigen crisisorganisatie. 

Rol van de OvD-Bevolkingszorg
In de tweede ronde kwamen er verschillende casussen aan 
bod. Rian van Osch, OvD-Bevolkingszorg van de gemeente 
Zaltbommel vertelde over de langdurige afvalbrand begin 
dit jaar in Zaltbommel en haar rol daarin. Ingrid Eerden 
(OvD-Bevolkingszorg Brabant-Noord) vertelde over een 
winkelbrand in een woonwijk in Boxtel en Mariette van 
Dalen (OvD-Bevolkingszorg gemeente Den Haag) deelde 
haar ervaringen met een explosie in een appartementen-

Politie, OM, GGZ en ambulancezorg Oost-Nederland slaan handen ineen

Op donderdag 11 september zetten twaalf partijen bij de geestelijke 
gezondheidszorginstelling GGNet in Apeldoorn een handtekening onder 
een samenwerkingsconvenant, waaronder de ambulancevoorziening van de 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. In dit convenant hebben de betrokken par-
tijen in Oost-Nederland de landelijke kaders vertaald naar concrete afspra-
ken. Met als doel om, in acute situaties, de opvang, zorg en begeleiding van 
mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen te verbeteren en de 
veiligheid voor medewerkers, patiënten en hun omgeving te verhogen.

dat alle betrokken organisaties opti-
maal samenwerken. 

complex in Den Haag. De laatste casus werd toegelicht 
door Koen Delen, OvD-Bevolkingszorg van de gemeente 
Nijmegen. Hij vertelde over de zeer grote brand op nieuw-
jaarsdag in een voormalig klooster in Nijmegen. 

Zinvolle dag
Bij de afsluiting vatte een van de deelnemers de dag als 
volgt samen: ‘Het was zinvol én leuk. Er zijn mooie, prak-
tische casussen naar voren gebracht. Heel leerzaam!’ Deze 
succesvolle eerste netwerkdag krijgt zeker een vervolg: de 
regio’s Zuid-Holland-Zuid en Rotterdam Rijnmond gaven 
aan het stokje 
voor 2015 met 
plezier over te 
nemen. 

Actief samenwerken
Bovendien moet zoveel mogelijk voor-
komen worden dat het hen, door 
onder andere stijgende intolerantie, 
onmogelijk wordt gemaakt terug te 
keren in de maatschappij. Iedere orga-
nisatie vervult daarin een belangrijke, 
unieke rol. 
Met het tekenen van dit convenant 
onderstrepen de betrokken partijen 
dat zij een actief samenwerkingsver-
band aangaan. Naast de RAV van de 
VRGZ zijn die partijen: Politie Eenheid 
Oost-Nederland, GGz Centraal, 
GGNet, Dimence Groep,Mediant, 
Pro Persona, Witte Kruis, RAV 
IJsselland, RAV Ambulance Oost, RAV 
Ambulancezorg Gelderland Midden 
en het Openbaar Ministerie Oost-
Nederland.

Ook ‘SIS - The Movie’ waarin de VRGZ een 
belangrijke rol speelt, werd vertoond op de 

netwerkdag. Meer weten? Klik hier.
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Multi>Nieuws is een uitgave van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. In de 
Veiligheidsregio werken verschillende besturen en diensten samen op het 
gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing, geneeskun-
dige hulpverlening bij ongevallen en rampen en handhaving van de openbare 
orde en veiligheid. Multi>Nieuws verschijnt vier keer per jaar en wordt digitaal 
verspreid onder bestuurders, partners in veiligheid en andere betrokkenen bij 
de crisisbeheersing en rampenbestrijding in Gelderland-Zuid. 

Wat is een veilige locatie voor een wijk 
met 500 woningen? En als de locatie 
is gekozen, hoe richt je die wijk dan 
veilig in? Het Instrument Ruimtelijke 
Veiligheid helpt om dit soort vra-
gen goed beantwoord te krijgen. 
Projectleider Hans de Harder, specia-
list Risico’s en Veiligheid bij de sector 
brandweer, werkt samen met project-

Uniek Instrument Ruimtelijke Veiligheid kan rekenen op enthousiasme
De ontwikkeling van het Instrument Ruimtelijke Veiligheid 
(IRV), waarmee de VRGZ landelijk voorop loopt, is in 
volle gang. Het instrument richt zich op locatie- en inrich-
tingsvraagstukken en versterkt gemeenten bij ruimtelijke 
ordening. Veiligheidsadviseurs van de verschillende dien-
sten en ruimtelijke ordenaars werken mee aan de totstand-
koming ervan. 

secretaris Mieke Okhuysen, beleidsme-
dewerker bij de sector GHOR, vanaf 
begin 2012 aan de ontwikkeling van 
het IRV. ‘Doel van het instrument 
is om gemeenten op het gebied van 
ruimtelijke ordening te versterken’, 
aldus Hans. 

Integraal advies
Mieke geeft aan welke veiligheidson-
derwerpen worden gewikt en gewogen 
om de gemeenten te helpen bij het 
afwegen en indammen van risico’s: 
hoogwater, natuurbrand, verkeer, 
bereikbaarheid, externe veiligheid, 
sociale veiligheid, evenementen en 
gezondheid. ‘Gezondheid is een aspect 
waarbij de kennis en expertise van de 
GGD worden ingezet. Maar ook de 
politie is een partner in het instru-
ment. Zo werken diverse veiligheids-
adviseurs samen om tot een gedegen 
integraal advies te komen dat aansluit 
bij de behoeften van ruimtelijke orde-
naars’, zegt Mieke. Hans vult aan: 
‘Die breedte van het advies maakt het 
instrument uniek. Onze regio is daarin 
landelijk gezien een pionier.’ 

Volgende stap: borgen
Het instrument ontmoet nu al veel 
enthousiasme bij ruimtelijke orde-
naars, maar ook bijvoorbeeld bij 
gemeentesecretarissen. Hans: ‘Dat is 
natuurlijk prettig maar daarmee zijn 
we er niet. De volgende belangrijke 
stap is het borgen van het instrument 
bij gemeenten, provincie, VRGZ en 

externe partners. 
Dat proces is een 
cruciaal onderdeel 
van het instru-
ment.’ 
Naar verwachting 
wordt het IRV in 
2015 ingevoerd.

Voorbeeld van een 

structuurvisie.

De sector GHOR zet binnenkort 
een klanttevredenheidsonderzoek uit 
onder haar samenwerkingspartners. 
Het vorige onderzoek dateert uit 
2009/2010.

De GHOR wil meer inzicht krijgen 
in hoe haar dienstverlening ervaren 
wordt door de partners. Als netwerk-
organisatie is de sector immers gebaat 
bij een goede samenwerking. 

Samenwerking witte kolom
Waardering en tevredenheid zijn een 
essentieel voor een goed resultaat. 
In de anonieme enquête kunnen part-
ners tevens verbeterpunten of wensen 

Partners GHOR krijgen uitnodiging voor 
klanttevredenheidsonderzoek

aangegeven zodat de samenwerking 
binnen de witte kolom en veilig-
heidspartners zo goed mogelijk 
vorm kan krijgen. Het vorige klant-
tevredenheidsonderzoek vond plaats 
in 2009/2010. 
De GHOR zet het onderzoek in 
oktober digitaal uit onder haar 
samenwerkingspartners. Eind 2014 
worden de resultaten verwacht.
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