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Multi›Nieuws
Dennis van Zanten van start als regionaal commandant

‘Wij hebben een klus!’

Dennis van Zanten start op 15 april in zijn nieuwe functie van regionaal com-
mandant. Hij is een bekend gezicht in de regio, want hij gaf sinds 2010 leiding 
aan Brandweer Nijmegen. “De regionalisering maakte ons tot één korps, nu 
is het tijd om de organisatie door te ontwikkelen”, aldus de nieuwbakken 
regionaal commandant. Over hoe hij dit gaat doen, is hij duidelijk. “Samen 
met alle vrijwilligers en beroeps in de regio. Zij weten immers als geen ander 
wat er nodig is om ook in de toekomst die brandweer te zijn en te blijven die de 
maatschappij nodig heeft. Wij hebben een klus”, aldus Dennis die daarbij de 
klemtoon op ‘wij’ legt.         

lees verder op pagina 2

Vooraf
Deze eerste Multi>Nieuws van 
2013 verschijnt op 15 april 2013: 
een bijzondere datum voor de 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. 
Vanaf vandaag is Dennis van 
Zanten regionaal commandant 
van de brandweer. Een functie 
waar je trots op mag zijn! Zelf mocht ik deze mooie 
functie ruim vier jaar uitoefenen, naast de functie van 
directeur veiligheidsregio. Ik geef het stokje graag over 
aan Dennis. Hij staat voor de mooie uitdaging om 
door te bouwen aan de per 1 januari geregionaliseerde 
brandweer. In het openingsinterview leert u onze nieuwe 
regionaal commandant beter kennen en leest u wat zijn 
plannen zijn voor de komende tijd.

15 april is óók de datum waarop de stafsectie bevol-
kingszorg -die verantwoordelijk is voor de gemeentelijke 
processen tijdens een ramp of crisis-  van start gaat. In 
deze Multi>Nieuws leest u in de ‘Special Bevolkingszorg’ 
(vanaf pagina 4) meer over deze nieuwe stafsectie, die is 
voortgekomen uit een goede samenwerking tussen onze 
achttien gemeenten. U treft interviews met een aantal 
algemeen commandanten bevolkingszorg aan en een 
fotoverslag van de zeer goed bezochte startbijeenkomst. 

Kortom, de lente van 2013 staat voor onze veiligheidsre-
gio daadwerkelijk in het teken van ‘een nieuw geluid’. Ik 
wens Dennis van Zanten veel succes in zijn nieuwe func-
tie. Wanneer de gemeentelijke functionarissen van de 
stafsectie bevolkingszorg voor het eerst ingezet worden, 
kunnen we natuurlijk niet voorspellen, maar ook voor 
hen: veel succes!

Marijke van Veen
Directeur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

INCLUSIEF

BEVOLKINGSZORG

Stafsectie
gelderland-zuid

BEVOLKINGSZORG
Hij werd geboren en getogen in 
Rotterdam, studeerde Communicatie 
en ging naar de brandweeracademie. 
“Na mijn opleiding startte ik als staf-
officier bij Brandweer Tilburg. Ruim 
twee jaar geleden nam ik er afscheid 
als plaatsvervangend commandant 
en hoofd repressieve dienst. Het 
Tilburgse korps telt twee beroepspos-
ten en drie vrijwillige posten. Mijn hart 
ligt bij die combinatie van vrijwilligers 
en beroeps”, bekent Dennis. 

Meerwaarde   
Diezelfde mooie combinatie trof hij 
ook aan in het Nijmeegse korps, waar 
hij in oktober 2010 commandant 
werd. “Mijn tijd in Nijmegen is rela-
tief kort geweest”, vindt Dennis. “De 
beslissing om te solliciteren was dan 
ook een hele worsteling, want ik had 
het goed naar mijn zin in Nijmegen. Ik 
heb kritisch gekeken naar mijn meer-
waarde voor de functie van regionaal 
commandant. Mijn kracht ligt in het 
meenemen van mensen in veranderin-
gen en samenwerking. Bovendien vind 
ik het leuk om een organisatie verder 
te ontwikkelen en ben ik iemand die 
graag verantwoordelijkheid neemt. Ik 
besef overigens dat deze eigenschap 
ook een keerzijde heeft. Ik heb de 
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neiging om veel werk naar me toe te 
trekken, zit in landelijke netwerken en 
geef ook nog les. Ik zal keuzes moeten 
maken, want anders vrees ik dat ik 
binnenkort alleen op een apparte-
mentje woon”, lacht Dennis, vader 
van Rens (5) en Linde (3) en getrouwd 
met Femke.             

Denkkracht nodig 
Zijn kracht om mensen mee te nemen 
in veranderingen komt zeker goed van 
pas, want het moet  “anders”, vindt 
Dennis. “Onze omgeving verandert in 
rap tempo en dat betekent dat ook 
wij als brandweer continu moeten ver-
anderen om meerwaarde te behouden 
voor de samenleving. We prijzen ons 
als organisatie anders uit de markt.” 
Op de vraag of hij al concrete ideeën 
heeft over de doorontwikkeling van de 
brandweer in Gelderland-Zuid, geeft 
hij een stellig antwoord. “Natuurlijk 
heb ik beelden, maar ik wil de ideeën 
graag samen met de beroeps en vrij-
willigers in onze regio ontwikkelen. 
We hebben veel denkkracht nodig op 
thema’s als bijvoorbeeld de bezuini-
gingstaakstelling, flexibele voertuigbe-
zetting, dekkingsplan, de takendiscus-
sie en een werkbare organisatiestruc-
tuur.”     

Sterke brandweerkolom
Dennis geeft als regionaal comman-
dant leiding aan een organisatieon-
derdeel van de veiligheidsregio. “Een 
goede samenwerking, daar gaat het bij 
een veiligheidsregio om. We moeten 
gezamenlijk nadenken over de inrich-

ting van veiligheid in de maatschappij 
en het bij elkaar brengen van sociale 
en fysieke veiligheid. Er wordt weleens 
gezegd dat het één product moet wor-
den. Daar ben ik het niet geheel mee 
eens. Ook binnen de veiligheidsregio 
zijn en blijven we kolommen met een 
eigen product. Daarbij hebben we 
wel één gezamenlijk doel en dat is 
veiligheid. Door te zorgen voor een 
sterke brandweerkolom, kunnen we 
meerwaarde leveren in die samenwer-
king. Tevens vind ik het belangrijk dat 
we als veiligheidsregio ook over onze 
grenzen durven te kijken, ontwikke-
lingen goed volgen en bezien wat dit 
voor ons betekent.” 

Over vijf jaar
Tot slot kijkt Dennis toch al wat voor-
uit. “Waar we over vijf jaar staan? 
Ik hoop op een brandweer die de 
toekomst aan kan, die veel meer inter-
actie heeft met haar omgeving en dat 
ook leuk vindt. Daarbij moeten we 
eerlijk en duidelijk zijn over wat we als 
brandweer wel en niet kunnen.” 

NTS wordt bij elke 112 melding 
gebruikt, maar is vooral van belang 
om een beter beeld van patiënten te 
krijgen die volgens het internationale 
ABCD-protocol* stabiel zijn, maar 
wel zorg nodig hebben. Op basis van 
de klachten (symptomen) bepaalt de 
centralist in hoeverre (met spoed of 
niet) en welke hulp (ambulance of 
huisarts) nodig is. Voorafgaand aan 
de in gebruik name van NTS hebben 
alle centralisten op de MKA een trai-
ning gevolgd. 

NTS in de keten
Niet alleen de MKA maakt gebruik 
van NTS. Ook andere meldkamers 
ambulancezorg kiezen voor deze stan-

MKA behandelt 112-meldingen met Nederlandse Triage Standaard

Sinds 22 januari werken de centralisten op de meldka-
mer ambulancezorg (MKA) met de Nederlandse Triage 
Standaard. Dit betekent dat alle centralisten van de MKA 
de 112-meldingen voortaan op een gestandaardiseerde en 
gestructureerde manier behandelen. Dit is een wettelijke 
verplichting, waardoor meer uniformiteit en systematiek in 
de gesprekken komt. Ook neemt de patiëntveiligheid toe. 

daard. In Gelderland-Zuid werkt de 
huisartsenpost in Tiel al met NTS. 
De Nijmeegse huisartsenpost en de 
Spoedeisende Hulp van het UMC St 
Radboud gaan in de nabije toekomst 
met NTS werken. 

Evaluatie van NTS
Het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) evalueert over 
twee jaar het gebruik van NTS. 

*ABCD staat voor Airway, 
Breathing, Circulation en Disability 
(Ademhalingswegen vrijmaken, Beademen, 
Circulatie op gang brengen, Bewustzijn 
controleren).  

Ontbinding projectorganisatie Samen Sterker! 

De projectorganisatie Samen Sterker! die het project van 
de regionalisering van de brandweer in Gelderland-Zuid 
heeft begeleid, vergaderde begin maart voor de laatste 
keer.  

Sinds 1 januari 2013 zijn de brand-
weerkorpsen van de 18 gemeenten in 
Gelderland-Zuid samengevoegd en is 
er één brandweerkorps in de regio. 
Het project is op een aantal punten 

na, afgerond. Daarom is besloten om 
de nog openstaande punten (finan-
ciën, facilitair) in kleiner verband op 
te pakken en de huidige projectorgani-
satie te ontbinden. 
Voor ICT, een omvangrijk project, 
wordt een aparte projectorganisatie 
opgericht. De doelstelling van het 
project is om de migratie in 2013 af 
te ronden. 
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Meer nieuws vanuit de VRGZ lezen? 
Kijk dan ook op www.vrgz.nl

ROT-oefening gaat 
over in incident

Elk jaar organiseert het Veiligheidsbureau van de VRGZ in 
ieder geval vier multidisciplinaire ROT-oefeningen en twee 
ROT-informatiebijeenkomsten. Tot zover niet zo heel veel 
nieuws, maar deze eerste oefening van 2013 verliep wel 
heel bijzonder. Ruim een uur nadat de oefening om 13.00 
uur was begonnen, werd er GRIP 2 gemaakt in Tiel, waar 
langs de Waal sprake was van een penetrante stank en een 
gebouw van Rijkswaterstaat ontruimd moest worden. De 
oefening ging dus over in een echt incident. 
Oefenleider Ignas Kamps: “Bij mijn weten is het voor het 
eerst dat we tijdens een oefening te maken kregen met 
een daadwerkelijk GRIP-incident. De omschakeling verliep 
goed, en een snellere opkomst van de ROT-functionarissen 
is natuurlijk niet mogelijk. De aanwezigen gingen meteen 
geconcentreerd aan het werk.” 
Rond 18.00 uur werd er afgeschaald en het eindbericht uit-
gegeven. Dit is hier terug te lezen. 

Op woensdag 6 maart werd de eerste oefening voor het 
Regionaal Operationeel Team (ROT) gehouden in het 
Regionaal Operationeel Centrum in het politiebureau aan 
de Stieltjesstraat in Nijmegen. 

Een groot aantal burgemeesters en bestuurders van zorgin-
stellingen uit de regio woonden de bijeenkomst in Kasteel 
Ophemert bij. De rapportage ‘Mate van voorbereiding 
geneeskundige zorgketen op rampen en crises’ die door 
de GHOR wordt aangeboden aan het bestuur van de vei-
ligheidsregio vormde de onderlegger van de bijeenkomst. 
Daarbij was de voorbereiding op grootschalige evenemen-
ten er als thema uitgelicht.

Voorbereidingen Olympische Spelen
De eerste spreker was Peter Clark uit Groot-Brittannië. 
Van oorsprong civil engineer was hij nauw betrokken bij 
de voorbereiding op mogelijke rampen en crises tijdens de 
Olympische Spelen in Londen in 2012. ‘Safe games’ waren 
het uitgangspunt. Dit betekende onder meer veel oefenen 
en trainen op vaardigheden in de praktijk, goede communi-
catie organiseren tussen de diensten (waarbij ook systemen 
op elkaar afgestemd moesten worden) en kritisch zijn naar 
de eigen plannen en samenhang daartussen. Clark bena-
drukte daarbij dat het goed is om in de voorbereiding het 
ondenkbare te bedenken (in scenario’s) maar daarbij nooit 
uit het oog te verliezen dat het waarschijnlijk toch anders 
loopt: “Expect the unexpected.”

Versterking multi-aanpak
Daarna was het woord aan Hubert Bruls, burgemeester 
van Nijmegen en voorzitter van de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid. Hij gaf zijn visie op de rampenbestrijding 
en crisisbeheersing en pleitte onder meer voor een funda-
mentele plek voor OTO (opleiden, trainen en oefenen) en 

Veiligheid en evenementen belicht tijdens 
bestuurlijke bijeenkomst sector GHOR
Crisisbeheersing in het algemeen en de voorbereiding op 
grootschalige evenementen in de ‘witte keten’ in het bijzon-
der stonden vrijdag 1 maart centraal in een bestuurlijke 
bijeenkomst die was georganiseerd door de sector GHOR 
van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

voor versterking van de multidisciplinaire aanpak en crisis-
communicatie. 

‘Oefenen en nog eens oefenen’
De bijeenkomst werd afgesloten met een bijdrage van 
Binso Wymenga, voorzitter van de Raad van Bestuur van 
Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Ook hij benadrukte het 
belang van ‘oefenen, oefenen en nog eens oefenen’ als het 
gaat om goed voorbereid zijn op rampen en crises. Verder 
uitte hij zijn zorgen over de landelijke trend van capa-
citeitsvermindering en mogelijke sluiting van afdelingen 
Spoedeisende Hulpverlening (SEH) in streekziekenhuizen.  
De gevolgen hiervan voor de geneeskundige hulpverlening 
bij calamiteiten in de regio moeten volgens Wymenga meer 
aandacht krijgen.

Eén van de sprekers, Peter Clark, was nauw betrokken bij de veiligheidsor-

ganisatie van de Olympische Spelen 2012 in Londen.

http://www.vrgz.nl
http://www.vrgz.nl
http://www.vrgz.nl/nieuws/stankoverlast-tiel-voorbij.aspx
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Huug Derksen, coördinerend gemeentesecretaris en AC bevolkingszorg:
‘Die ramp van morgen pakken we aan!’
Hij kan zich nog goed herinneren hoe de gemeentesecre-
tarissen en AOV’ers in januari 2011 bijeen zaten om 
de koers te bepalen voor een nieuwe organisatie van de 
bevolkingszorg tijdens rampen en crises in de regio. Nu is 
het zover: per 15 april beschikt Gelderland-Zuid over een 
stafsectie bevolkingszorg. Multi>Nieuws sprak met Huug 
Derksen, coördinerend gemeentesecretaris en algemeen 
commandant bevolkingszorg. 

Hoe kijk je terug op het proces tot nu? 
“Als gemeentesecretarissen wilden we 
de tijd nemen voor dit proces en regel-
matig overleggen en informatie delen. 
Dat is goed gelukt en heeft bijgedra-
gen aan een soepel verloop. Ik ben 
uitermate tevreden over het proces 
tot nu toe. Het heeft weinig sturing 
nodig. Een en ander wordt geruisloos 
geïmplementeerd door het project-
team. Dat is erg prettig, want het 
coördinerend gemeentesecretarisschap 
is iets wat ik erbij doe. Bij alle betrok-

kenen merk ik veel realiteitszin, en een 
pragmatische instelling: ‘Die ramp van 
morgen pakken we aan!’ “

Waarom is de implementatie van de 
stafsectie bevolkingszorg met twee regi-
onale pools zo belangrijk?
“In de rampenbestrijding en crisis-
beheersing word je niet vaak ingezet, 
maar áls het gebeurt, moet het goed 
gaan. Het aantal mensen dat inzet-
baar is voor de sectie bevolkingszorg 
in de crisisorganisatie is nu beperkt 
tot de twee pools, één voor de west- 
en één voor de oostkant van de regio. 
Deze mensen worden goed opgeleid 
en blijven structureel oefenen. Ook 
zullen ze vaker daadwerkelijk ingezet 
worden tijdens een ramp of crisis en 
dus meer ervaring opdoen. We maken 
hiermee een belangrijke efficiëntie- en 
kwaliteitsslag.
De afgelopen jaren hebben we als 
gemeenten al veel bereikt in het elkaar 
leren kennen en met elkaar werken. De 
samenwerking zal nog vergemakkelijkt 
worden doordat de groep kleiner is 
geworden.” 

Wat verandert er per 15 april concreet 
voor de gemeenten in Gelderland-Zuid?
“Vanaf dan komt er dus geen gemeen-
telijk rampenmanagementteam 
(GRMT) meer op maar vliegt in de 
incidentgemeente een regionale pool 
in: een team met mensen die het leuk 
vinden om te doen en daar ook voor 
opgeleid zijn. 

Voor gemeenten die al veel oefenden 
en trainden op dit gebied zal er inhou-
delijk niet zo veel veranderen, zij zien 
alleen andere mensen ‘binnenkomen’. 
Maar gemeenten die hierin wat min-
der investeerden, zullen de kwaliteits-
verbetering vermoedelijk wel merken. 
Kanttekening hierbij is dat er aan-
dacht moet zijn en blijven voor een 
goede aansluiting op de lokale kennis 
en belangen. Voor de algemeen com-
mandanten ligt hier zeker een taak; 
het relationele aspect is van belang. In 
trainingen zal hier ook aandacht aan 
besteed moeten worden.
Daarnaast kunnen de gemeente-
secretarissen zich meer gaan richten 
op hun taak als adviseur van de bur-
gemeester. Zij hoeven immers geen 
GRMT meer te leiden. Dat vind ik erg 
positief.”

Je bent zelf een van de negen algemeen 
commandanten bevolkingszorg, die 
inzetbaar zijn tijdens rampen en crises. 
Wat maakt een goede algemeen com-
mandant? 
“Ik denk dat het belangrijk is dat een 
algemeen commandant altijd oog 
heeft voor het lokale en dit goed weet 
te combineren met de regionale crisis-
organisatie. Verder is het van belang 
om goed te prioriteren: je moet niet 
verdrinken in een incident maar zor-
gen dat je het geheel overziet. Zo kun 
je vanuit rust bepalen wat het eerste 
aangepakt moet worden.”

Zijn we er nu of is er nog werk aan de 
winkel?
“Klaar zijn we nooit! We gaan nu 
starten met de werving van de team-
leiders en dus het proces herhalen dat 
we voor de algemeen commandanten 
en de hoofden taakorganisatie heb-
ben doorlopen. Daarnaast moeten we 
blijven investeren in het elkaar leren 
kennen en het maken van een goede 
match tussen de lokale belangen en 
de regionale organisatie. 
Ik kijk echt met rust en trots naar 
hoe alles tot nu verloopt en heb veel 
vertrouwen in de toekomst. Ik reali-
seer me dat de ontwikkeling van de 
stafsectie bevolkingszorg is aange-
zwengeld door het referentiekader 
regionaal crisisplan. Maar ook zonder 
dat referentiekader waren we op dit 
punt gekomen. We hebben de afge-
lopen tijd al zo veel geïnvesteerd in 
het regionaliseren van gemeentelijke 
processen, dat ik deze ontwikkeling 
zie als een geheel eigen beweging van 
Gelderland-Zuid.”

Huug Derksen: ‘Ik kijk met trots hoe alles verloopt’
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Kick off stafsectie bevolkingszorg: 
‘Van achttien naar één’
Op donderdag 4 april werd in Druten een ‘kick off ’ gehou-
den voor de regionale stafsectie bevolkingszorg. Een beeld-
verslag van deze bijeenkomst.

 De opkomst was hoog. 
Zo’n honderd mensen die 
een rol hebben in de ram-
penbestrijding en crisisbe-
heersing vanuit een van de 
Zuid-Gelderse gemeenten 
verzamelden zich op donder-
dag 4 april in cultureel cen-
trum D’n Bogerd in Druten. 

 De aanwezi-
gen schreven zich 
in op de functie die 
zij beoefenen in de 
stafsectie bevol-
kingszorg tijdens een 
ramp of crisis: alge-
meen commandant, 
hoofd taakorganisa-
tie, informatiecoör-
dinator, teamleider 
of liaison commu-
nicatie.  

 Hans Driessen, gemeentesecretaris van Druten en algemeen 
commandant bevolkingszorg, zat de bijeenkomst voor. Hij pleitte 
voor het behoud van lokale kennis. De AOV’er en de liaison com-
municatie van de incidentgemeente zijn belangrijke functionarissen 
als het gaat om het inbrengen van die lokale kennis in de stafsectie. 
Verder vertelde hij een ‘goed gevoel’ te hebben bij de regionalisering 
van de bevolkingszorg. ‘Van achttien naar één!’

 Koen Delen, strategisch adviseur bij de afdeling veiligheid van de 
gemeente Nijmegen en projectleider implementatie bevolkingszorg, 
nam daarna het woord. In een korte presentatie liet hij zien wat er 
verandert nu de GRMT’s per 15 april 2013 zijn komen te vervallen 
en de regionale stafsectie is ingevoerd. 

‘Goed om de algemeen commandanten te zien!’

Een greep uit de reacties na afloop van de kick off:

‘Een goed georganiseerde bijeenkomst. De vragen die we in de groep 
bespraken, vond ik erg leuk. Het  was een  zinvolle ochtend.’

‘Nuttig om alle algemeen commandanten bevolkingszorg te zien; zij 
zijn toch de boegbeelden van de nieuwe stafsectie.’

‘Leuke aftrap, ik ben wel benieuwd hoe het in de praktijk zal gaan.’

‘Ik hoorde dat er ook een smoelenboek wordt verstrekt aan de 
gemeenten, waarin je kunt zien wie welke rol vervuld in de stafsectie 
bevolkingszorg. Heel prettig vind ik dat. Als er dan mensen vanuit de 
regionale teams  ingevlogen worden in onze gemeente, kan ik zien wie 
wie is en actief op mensen afstappen.’

‘Goed om elkaar te zien en te spreken, dat is ook goed voor de onder-
linge sfeer. We moeten het toch sámen doen straks!’
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  Na een korte 
koffiepauze was het 
tijd om elkaar beter te 
leren kennen en een 
aantal vragen te beant-
woorden over de nieuwe 
situatie. De aanwezigen 
waren aan de hand van 
de inschrijflijsten ver-
deeld in groepen, met 
een algemeen comman-
dant als gespreksleider. 
Het formeren van de 
groepen - ‘Ik ben groep 
zeven, wie nog meer?’- 
leverde aardige tafere-
len op. 

 In de groe-
pen werd levendig 
gediscussieerd over 
de vragen, zoals: 
‘De Communicator 
belt, wat doe je als 
eerste?’ En: ‘Hoe 
kom je aan je start-
informatie?’

 De gespreksleiders koppelden daarna de resultaten plenair terug. Vragen en onduidelijk-
heden die naar aanleiding van de groepsdiscussie naar boven kwamen, werden ofwel direct 
beantwoord door Susan van Petten van het Veiligheidsbureau ofwel genoteerd door haar 
collega Sanne Bastings (projectsecretaris bevolkingszorg) zodat deze vóór 15 april nog opge-
pakt en beantwoord konden worden: ‘Het is goed om te weten waar nog vragen over zijn.*’
Hans Driessen sloot de bijeenkomst af en onderstreepte dat deze regionale samenwerking 
volgens hem een voorbode is van veel manieren van samenwerken in de toekomst. ‘Als je het 
samen gaat doen, is het belangrijk om er ook gevoel bij te krijgen. Dat is deze ochtend goed 
gelukt, iedereen bedankt daarvoor!’

* Benieuwd naar de vragen en antwoor-
den? Klik hier om naar de veel gestelde 

vragen én antwoorden over de stafsectie 
bevolkingszorg te gaan. 

vervolg van pagina 5
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Twee algemeen commandanten bevolkingszorg aan het woord
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Ze maken beiden deel uit van de pool van negen algemeen commandanten bevolkingszorg die Gelderland-Zuid sinds 15 april rijk is. Multi>Nieuws 
vroeg Hans Driessen en Erik Boelaars naar hun visie op de nieuwe stafsectie én op de rol van de algemeen commandant.

“Ik ben enthousiast over de regionali-
sering van bevolkingszorg. De kwaliteit 
van de gemeentelijke processen in 
de rampenorganisatie wordt erdoor 
vergroot. In de regionale teams zitten 
mensen die affiniteit hebben met het 
optreden tijdens een ramp of crisis. 
Mensen kiezen er nu bewust voor, in 
plaats van dat het automatisch aan 
hun reguliere functie is gekoppeld. 

Goed geregeld
Ook zijn we als gemeentelijke kolom 
nu op dezelfde schaal georganiseerd 
als de andere kolommen, zoals brand-

Hans Driessen, gemeentesecretaris Druten: 

‘Belang van de burger staat voorop’

weer en geneeskundige hulpverlening. 
Onze scoop wordt daarmee groter en 
we sluiten beter aan op de processen 
van de andere kolommen. 
Verder is het goedkoper, voor mij 
maar ook voor andere gemeenten. 
We gaan een beperkter aantal mensen 
opleiden. Minder mensen dus, die 
meer kwaliteit leveren.
Wat ik ook een belangrijk pluspunt 
vind, is dat de gemeentesecretaris van 
de incidentgemeente nu zijn handen 
vrij heeft, in plaats van dat hij het 
GRMT moet voorzitten. Als er in mijn 
gemeente iets gebeurt, gaan er vakbe-
kwame collega’s aan de slag. Ik kan 
me vervolgens volledig concentreren 
op het adviseren van de burgemeester 
omdat ik wéét dat het in het ROT en 
hier in huis goed geregeld is.

Elkaar kennen
In het oefenen trekken we in de 
nieuwe structuur ook gezamenlijk op: 
minder mensen gaan intensiever beoe-
fend en getraind worden. De kwaliteit 
gaat omhoog, de kosten omlaag en de 
kwetsbaarheid van de rampen- en cri-
sisorganisatie vermindert. Regelmatig 
samen oefenen vind ik trouwens ook 
erg belangrijk als het gaat om het 
elkaar leren kennen en weten wat je 

Erik Boelaars, hoofd afdeling veiligheid Nijmegen:  

‘Proces minstens zo waardevol als inhoud’

aan elkaar hebt, het draagt bij aan het 
vertrouwen. 

Knopen doorhakken
Een goede algemeen commandant 
bevolkingszorg weet wat de plaats van 
de stafsectie bevolkingszorg is in de 
crisisorganisatie. Zelf vind ik het een 
mooie functie. Je moet snel beslissen, 
inschattingen maken, knopen door-
hakken, dóen. Verantwoording afleg-

gen komt achteraf, je hebt geen tijd 
om vooraf alles tot in de finesses te 
bespreken en uren te overleggen. Daar 
moet je tegen kunnen, voor mij is dat 
ook de kunst van de algemeen com-
mandant bevolkingszorg. 
Waarvoor of voor wie ik het doe? Dan 
kan ik kort zijn: er is tijdens een ramp 
of crisis maar één belang en dat is het 
belang van de burgers. Daar doe ik 
het voor.”

“De nieuwe stafsectie bevolkingszorg 
betekent voor onze gemeente geen 
schokkende verandering. Ik realiseer 
me dat dat voor de kleinere gemeen-
ten anders kan zijn; de stafsectie komt 
hen meer tegemoet in hun behoeften. 
Als grote gemeente zijn wij in staat 
om de hele structuur zelfstandig op te 
zetten en hebben we met enige regel-
maat te maken met een GRIP. Voor de 
kleinere gemeenten is dat vaak anders. 
De nieuwe structuur biedt hen die 
deskundigheid en ervaring met bevol-
kingszorg tijdens een ramp of crisis die 
ze niet altijd zelf in huis hebben. 
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Managen van gevolgen
Als een incident plaatsvindt in je 
gemeente, moet je aan het werk met 
de gevolgen daarvan. Dat vind ik bij 
uitstek onze taak: het managen van de 
gevolgen. Daar zijn wij als gemeenten 
in getraind, zoals de hulpdiensten erva-
ren, geoefend en getraind zijn in wat 
zij doen, namelijk het bestrijden van 
een incident. Als voorbeeld: toen de 
Vierdaagse in 2004 dreigde te worden 
afgelast vanwege een terroristische drei-
ging, was de vraag: breng in beeld wat 
de gevolgen zijn van het afgelasten. Dat 
ging dus helemaal niet over de daad-
werkelijke bestrijding, maar was wel dé 
bestuurlijke vraag die voorlag.  
Als algemeen commandant geef ik de 
bestuurlijke vraagstukken, naast de 

Wie zijn de overige zeven?
Naast Hans Driessen en Erik Boelaars bestaat de 
regionale pool van algemeen commandanten bevolkingszorg uit: 
 Huug Derksen, gemeentesecretaris Zaltbommel
 Erik van Keken, programmacoördinator veiligheid Tiel
 Jos van der Knaap, gemeentesecretaris Wijchen
 Dyanne Kocken, gemeentesecretaris Beuningen
 Wiljan Looijen, gemeentesecretaris Groesbeek
 Jan Steurrijs, gemeentesecretaris Geldermalsen
 Jan Wijnia, gemeentesecretaris Heumen

Colofon
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Simone Schouten (Veiligheidsregio Gelderland-Zuid)

Redactie:
Merel Coopmans (politie Gelderland-Zuid), Helga Gerrits, Susan van Petten 
en Shera Williams (Veiligheidsregio Gelderland-Zuid)
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Postbus 1120, 6501 BC Nijmegen
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E-mail simone.schouten@vrgz.nl
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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. 

Vanuit eigen ‘kolom’
Dat neemt niet weg dat ik het pro-
ces om te komen tot een regionale 
stafsectie bevolkingszorg als heel 
waardevol beschouw. Het feit dat 
het dit keer vanuit de eigen ‘kolom’ 
is georganiseerd, maakt de stafsectie 
bevolkingszorg echt ‘van ons’. Het 

bestrijding van het incident, een grote 
prioriteit. Ik zie het ondersteunen van 
het bestuur als onze plicht vanuit de 
stafsectie bevolkingszorg en vanuit 
het ROT: welke vraagstukken liggen er 
en welke besluiten moet het bestuur 
nu nemen? Daarin speelt cultuur een 
grote rol.  

Nadruk op cultuur
Voor mij ligt de nadruk in de cri-
sisbeheersing ook veel meer op 
cultuur in plaats van op structuur. 
Houding, gedrag, relaties en vertrou-
wen: dáár gaat het om. Structuur 
biedt niet altijd een oplossing. Soms 
komt er iets op een gemeente af wat 
gewoon te groot is voor de struc-
tuur die van tevoren is vastgelegd. De 
Facebookrellen in Haren vind ik daar 
een recent voorbeeld van. 

overleg van gemeentesecre-
tarissen is hierbij ook goed 
ingezet. De intergemeente-
lijke samenwerking heeft een positieve 
impuls gekregen. Dat vind ik minstens 
zo waardevol als de uiteindelijke 
inhoud.”

De informatiemanager ROT is een functionaris binnen de 
multidisciplinaire crisisorganisatie van de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid. Voor deze piketfunctie geldt vanaf GRIP 2 
de wettelijke opkomstnorm van een half uur. Gezien de inzet/
opkomst-locatie, het hoofdbureau van politie te Nijmegen, 
wonen en werken kandidaten in Nijmegen of directe omge-
ving.  

Interesse?
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opne-
men met hoofd Veiligheidsbureau Marcel Meeuse, telefoon 
(024) 327 15 13 of e-mail marcel.meeuse@vrgz.nl

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zoekt:

Informatiemanagers Regionaal 
Operationeel Team (m/v)
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