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Multi›Nieuws
Eenheid van optreden tijdens rampen en crises

Bovenregionale samenwerking ook 
in Gelderland-Zuid op de kaart

lees verder op pagina 2

Vooraf
Met deze derde editie van Multi>Nieuws van 
dit jaar houden we u graag op de hoogte 
van een aantal ontwikkelingen binnen én 
buiten onze veiligheidsregio. Zo verschenen 
de afgelopen maanden een aantal lande-
lijke rapporten die van belang zijn voor ons 
werk. In dit nummer lichten we het rapport 
‘Eenheid in Verscheidenheid’ over bovenregionale samenwerking 
tussen veiligheidsregio’s eruit. U neemt in sneltreinvaart kennis van 
de belangrijkste conclusies en leest kort wat de vertaling hiervan is 
naar onze regio. 

Verder vindt u op pagina 5 een uitgebreide aankondiging van de 
systeemoefening die de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid op een 
nog onbekend moment in december organiseert. Veel kan ik er 
zoals u begrijpt niet over los laten, maar wél dit: alle kolommen 
van onze crisisorganisatie, inclusief de relatief nieuwe stafsectie 
bevolkingszorg, zullen op alle niveaus in actie komen. De oefen-
organisatie heeft een pittige fictieve ramp bedacht, waar het 
Commando Plaats Incident, het Regionaal Operationeel Team én 
het Regionaal Beleidsteam hun handen vol aan zullen hebben. De 
naam van de oefening mag ik wel prijsgeven: Lucifer. Ik wens alvast 
iedereen die ergens tussen 2 en 22 december opgeroepen wordt 
veel succes. 

Tot slot treft u een interview aan met Mark de Laat, die sinds 1 
augustus hoofd van de meldkamer ambulance is. Hij vertelt in 
een interview meer over zijn afstudeeronderzoek voor de opleiding 
Master of Crisis & Public Order Management. Mark onderzocht de 
aangiftebereidheid van ambulancepersoneel na een geweldsinci-
dent en kwam tot verrassende conclusies. 

Ik wens u veel leesplezier. 

Marijke van Veen
Algemeen directeur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Hoe ziet de noodzakelijke en gewenste samenwerking tussen overheden bij bovenregionale rampen en cri-
ses eruit, zoals beschreven in het rapport Eenheid in Verscheidenheid? Dit rapport bevat het uitgewerkte 
advies van de bestuurlijke werkgroep ‘Noordanus’. Wat zijn de hoofdpunten en wat betekenen deze voor de 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ)? Marcel Meeuse, hoofd van het Veiligheidsbureau, licht toe.

“Naar aanleiding van de brand in 
Moerdijk, in januari 2011, stelden de 
minister van Veiligheid en Justitie en 
het Veiligheidsberaad een bestuurlijke 
werkgroep in”, vertelt Marcel Meeuse. 
“Die werkgroep, onder leiding van 
burgemeester Noordanus van Tilburg, 
bracht een advies uit over samenwer-
king bij bovenregionale incidenten. 
Dat advies is in het rapport Eenheid in 
Verscheidenheid verder uitgewerkt.”
De inleiding luidt: ‘Bij (bovenregiona-
le) rampen en crises mag geen discus-
sie ontstaan over wie de leiding heeft, 
wie wie informeert en hoe, wie met de 
bevolking communiceert en met welke 
boodschap. Het gaat om het geza-
menlijk optreden van alle betrokken 
overheden dat leidt tot samenhan-
gende crisisbeheersing. (…) Eenheid 
van optreden is het devies.’

Nederland telt 25 

veiligheidsregio’s. 

Gelderland-Zuid is 

regio nummer 8.
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Eén landelijke lijn 
De hoofdpunten die in het rapport 
benoemd worden, hebben dus dát als 
doel: het realiseren van eenheid van 
en samenhang in het optreden van 
regio’s tijdens bovenregionale rampen 
en crises. Dat betekent als eerste dat 
de GRIP-procedure in alle 25 vei-
ligheidsregio’s exact hetzelfde moet 
worden ingericht, zoals beschreven in 
het regionaal crisisplan (RCP). Marcel 
Meeuse: “Het wekt wellicht verbazing, 
want GRIP ís een landelijke procedure, 
maar toch richten veel regio’s die nu 
op hun eigen manier in. Daar moet 
één lijn in komen. Een aantal regio’s 
moet daar dus mee aan de slag, zodat 
straks alle regio’s dezelfde GRIP-

vinden. De verantwoordelijkheden 
gaan bij GRIP 5 niet over, maar 
bestuurders en operationeel leiders 
moeten wel afstemmen met elkaar. 
Desgewenst kunnen de crisisteams 
zelfs bijelkaar gevoegd worden”, legt 
Marcel uit. 
“GRIP Rijk wordt afgekondigd als het 
rijk hiertoe de verantwoordelijkheid 
voelt. Er zijn crises die gebaat zijn bij 
landelijke coördinatie, zoals een pan-
demie of een terroristische dreiging 
of aanslag. De regio’s blijven in zo’n 
geval wel verantwoordelijk voor de 
uitvoering.” 
Het bekende paarse ‘zakboekje cri-
sisbeheersing’ wordt binnenkort aan-
gevuld met deze twee nieuwe GRIP-

Klik hier om het 
volledige rapport 
te downloaden 

Op het gebied van opleiden, trainen en oefenen werken de veiligheidsregio’s regelmatig samen: eind mei oefenden de hulpdiensten van Gelderland-Midden 

en Gelderland-Zuid samen op de brug bij Ewijk.

procedure hanteren en we daarmee 
naadloos op elkaar aansluiten. De 
GRIP-procedure in Gelderland-Zuid 
is al ingericht zoals beschreven in het 
RCP. Wij hoeven daarin dus geen ver-
anderingen aan te brengen.” 

Nieuw: GRIP 5 en GRIP Rijk
Wel zijn er twee GRIP-niveaus bij 
gekomen: GRIP 5 en GRIP Rijk. “GRIP 
5 komt in beeld als er sprake is van 
een regiogrensoverschrijdend incident 
waarbij afstemming op bestuurlijk 
niveau nodig is. De incidentregio is 
daarbij in principe leidend, al kan 
hier van afgeweken worden als bij-
voorbeeld de effecten van het incident 
voornamelijk in de buurregio plaats-

niveaus en verstrekt aan iedereen die 
in Gelderland-Zuid een rol heeft in de 
crisisorganisatie. 

NCC
Het Nationaal Crisiscentrum (NCC) 
gaat fungeren als hét rijksloket. 
Tijdens rampen en crises zet de vei-
ligheidsregio daar de vragen uit voor 
alle achterliggende rijksdiensten, zoals 
TNO en het RIVM. Elke regio krijgt 
een vast aanspreekpunt binnen het 
NCC en ook binnen de regio is er één 
‘vraagregisseur’ die de vragen kortsluit 
met het rijksloket. 
“De functie van vraagregisseur beleg-
gen we in onze regio bij de informa-
tiemanager ROT”, aldus Marcel. “De 
informatiemanager verzamelt de vra-
gen, zet ze uit bij het NCC en koppelt 
weer terug aan de juiste mensen bin-
nen de crisisorganisatie.” 

Versterking crisiscommunicatie
Ten slotte geeft het rapport ook sterke 
aanbevelingen voor de versterking van 
(boven)regionale crisiscommunicatie. 
Momenteel wordt vanuit het NCC 
gewerkt aan de op- en inrichting van 
een bovenregionale pool met (crisis-)
communicatieadviseurs, die inzetbaar 
is voor de regio’s tijdens rampen en 
crises. Zowel op uitvoerend als op 
strategisch niveau.
Marcel: “Ook in Gelderland-Zuid 
wordt hard gewerkt aan versterking 
van wat in onze regio de vijfde kolom 
is: crisiscommunicatie. In een volgend 
nummer van Multi>Nieuws komen we 
hier op terug.”
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http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/03/27/eindrapport-eenheid-in-verscheidenheid.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/03/27/eindrapport-eenheid-in-verscheidenheid.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/03/27/eindrapport-eenheid-in-verscheidenheid.html


Meldkamer Gelderland-Zuid naar 
Apeldoorn
Er komt één landelijke meldkamer-
organisatie met tien locaties. Dit 
betekent dat de meldkamer van de 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 
naar Apeldoorn gaat. De landelijke 
meldkamerorganisatie valt onder ver-
antwoordelijkheid van de minister van 
Veiligheid en Justitie.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op de website 
van het Ministerie van Veiligheid en 
Justitie.

Op 16 oktober is het transitieakkoord 
voor ‘de Meldkamer van de Toekomst’ 
getekend. In dit akkoord zijn op 
hoofdlijnen afspraken gemaakt over 
het organisatiemodel van de meldka-
merorganisatie, de financiering, de 
verantwoordelijkheden en de locaties.
Ministers Ivo Opstelten (Veiligheid 
en Justitie), Edith Schippers (VWS), 
Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie), 
korpschef van de nationale politie 
Gerard Bouman, Aleid Wolfsen (voor-
zitter), Henri Lenferink (portefeuil-
lehouder Informatievoorziening) van 
het Veiligheidsberaad en Jack Versluis, 
bestuurder van Ambulancezorg 
Nederland, ondertekenden het 
akkoord.
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Jaarverslagen en bestuursstukken 
op www.vrgz.nl 

Sinds mei is het digitale jaarver-
slag 2012 van de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid online door te bla-
deren. Dit publieksjaarverslag wordt 
ingeleid met een filmpje waarin 
algemeen directeur Marijke van Veen 
terugblikt op 2012 én kort vooruit 
blikt. Verder vertellen de verschillende 
sectoren wat er voor hen in het afgelo-
pen jaar op de agenda stond én biedt 

Ondertekening transitieakkoord Meldkamer 
van de Toekomst

een tijdbalk een overzicht van een 
groot aantal markante momenten uit 
2012. Het jaarverslag is hier te lezen. 

Bestuurlijke jaarverslag 2012
Ook de jaarstukken 2012 van de 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zijn 
in te zien en te downloaden. De jaar-
stukken omvatten het bestuurlijke 
jaarverslag 2012 en de programma-
rekening 2012. U kunt de jaarstukken 
hier bekijken. 

Vergaderstukken algemeen bestuur
Verder worden sinds september de 
openbare vergaderstukken van het 
algemeen bestuur (AB) van de VRGZ 
voorafgaand aan elke vergadering 
gepubliceerd op de website. De stuk-
ken zijn hier te vinden. Ook de porte-
feuilleverdeling van het AB staat nu 
on line. 

Op maandag 4 november rond 12.00 
uur verzenden de 25 veiligheidsregio’s 
het tweede landelijke controlebericht 
van NL-Alert. Aan de hand van het 
bericht kunnen mensen zien of ze hun 
mobiele telefoon goed hebben inge-
steld voor het aanvullende alarmmid-
del. Op 4 februari van dit jaar werd 
het eerste controlebericht verzonden; 
1,4 miljoen mensen ontvangen dit 
bericht. De overheid schat in dat het 
tweede controlebericht van NL-Alert 4 
miljoen mensen zal bereiken. 

Massamediale campagne
NL-Alert is sinds de introductie al een 
aantal keren ingezet om mensen in de 
omgeving van een incident met een 
tekstbericht te alarmeren en infor-

4 november: landelijk controlebericht NL-Alert

meren, onder meer bij branden in 
Hoogeveen, Haarlem en Zevenaar. 
Op maandag 7 oktober is de over-
heid gestart met een massamediale 
campagne, waarmee het publiek nog-
maals geïnformeerd wordt over het 
aanvullende alarmmiddel, dat naast 
de sirenes ingezet kan worden. Op 
www.nl-alert.nl is meer informatie te 
vinden. Ook hebben de communica-
tieafdelingen van de veiligheidsregio’s 
en gemeenten, die de landelijke cam-
pagne regionaal en lokaal ondersteu-
nen, toegang gekregen tot een digitale 
toolkit met daarin campagnemiddelen 
zoals logo’s, banners en advertenties 
en ook achtergrondinformatie en veel 
gestelde vragen over NL-Alert. 

Moniek Pieters begonnen als DPG 
in Gelderland-Zuid

Op 1 oktober is Moniek Pieters 
van start gegaan als Directeur 
Publieke Gezondheid (DPG) voor 
de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. 
Zowel de GGD Gelderland-Zuid als 
de sector GHOR vallen onder haar 
leiding.
Dr. Ir. Moniek Pieters werkte jarenlang 
als directeur Volksgezondheid & Zorg 
bij het RIVM en heeft brede kennis en 

ervaring opgedaan in het domein van 
public health en (sociale) veiligheid.

‘Verbindingen leggen’
Moniek omschrijft haar uitdaging als 
kersverse DPG als volgt: “Op regionaal 
niveau de verbindingen leggen die 
nodig zijn om echt goede volksgezond-
heid te kunnen bieden, dicht bij de 
burger voor wie we het allemaal doen.”

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj/nieuws/2013/10/16/beslissende-stap-gezet-naar-de-meldkamer-van-de-toekomst.html
http://www.vrgz.nl/jaarverslag2012.aspx
http://www.vrgz.nl/media/104090/jaarstukken%20vrgz%202012.pdf
http://www.vrgz.nl/organisatie/bestuur/vergaderstukken-algemeen-bestuur.aspx
http://www.vrgz.nl/media/104433/portefeuilleverdeling%20ab%20vrgz.pdf
http://www.vrgz.nl/media/104433/portefeuilleverdeling%20ab%20vrgz.pdf


Dit krijgt gestalte door een ambulance 
zoveel mogelijk te stationeren in Beek. 
Het gaat om een pilot van een jaar, 
die in juli 2013 van start is gegaan. 
Gedurende de pilotperiode wordt 
gekeken wat het effect is op de aan-
rijtijden voor Millingen aan de Rijn. 
De pilot past in het geheel van eerder 
genomen maatregelen om de acute 
zorg voor Millingen aan de Rijn op 
maat te regelen, zoals het opleiden van 
125 AED-vrijwilligers in de gemeente 
(een gezamenlijk project van de RAV en 
gemeente Millingen aan de Rijn).

Vervoerscapaciteit gestegen
De RAV heeft haar wagenpark de laat-
ste jaren uitgebreid, vooral met gespe-
cialiseerde ambulances zoals de MICU 
(vervoer van intensive care-patiënten), 
auto’s voor B-vervoer (geen spoed) en 
zogeheten ‘rapid responders’ (moto-
ren en kleinere auto’s). Daarmee is 
capaciteit vrijgemaakt voor een ambu-
lance in Beek.

Aanrijtijden verbeterd
De aanrijtijden in Gelderland-Zuid zijn 
door de gestegen en meer gespeciali-
seerde vervoerscapaciteit aanmerkelijk 
verbeterd. 95 procent van de spoedrit-
ten in de regio is binnen 15 minuten 
uitgevoerd.

Pilot: ambulance in Beek voor beter 
bereik Millingen aan de Rijn
De sector Regionale Ambulancevoorziening (RAV) van de 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft budget gekregen van 
de zorgverzekeraars voor het verbeteren van de aanrijtij-
den in Millingen aan de Rijn. 

Succesvolle start brandpreventieweken 
in de regio

Kort nadat regionaal commandant 
Dennis van Zanten kortsluiting had 
veroorzaakt, zag het toegestroomde 
publiek een enorme pluim met zwarte 
rook uit de container opstijgen, die 
als slaapkamer was ingericht. Op een 
groot beeldscherm was te volgen hoe 
de brand zich binnen enkele minuten 
gestaag uitbreidde. De boodschap 
kwam over: Er is bij brand maar heel 
weinig tijd om veilig te vluchten. 
Rookmelders in huis en een goed 
vluchtplan zijn daarom van levensbe-
lang. 
“Ik heb zojuist rookmelders gekocht”, 
vertelde een mevrouw die ooggetuige 
was van de slaapkamerbrand. “Ik ben 
echt geschrokken.”

Activiteiten in alle clusters
De nationale brandpreventieweken 
duren de hele maand oktober en rich-
ten zich dit jaar speciaal op de geva-
ren van rook en thuiswonende senio-

De regionale start van de brandpreventieweken op zaterdagmiddag 5 oktober 
bij de Gamma in Nijmegen was zeer geslaagd. De slaapkamerbrand zette het 
publiek aan tot denken én handelen.   

Roald Paaps is op 1 augustus begon-
nen als clustercommandant van clus-

ter Nijmegen. “Ik voel 
me heel erg welkom”, 
vertelde hij op zijn eerste 
werkdag. De dag begon 
met een hartelijk onthaal 
door regionaal comman-
dant Dennis van Zanten, 
die Roald (links op de 

Roald Paaps nieuwe commandant 
brandweercluster Nijmegen

foto) veel succes wenste in zijn nieuwe 
functie en aangaf uit te zien naar een 
prettige samenwerking. De komende 
tijd gaat Roald actief het cluster en 
de organisatie in om de mensen te 
leren kennen en zich in te werken in 
de inhoud. Hiervoor werkte Roald bij 
de Veiligheidsregio Limburg-Noord, 
brandweerdistrict Venlo, als hoofd van 
de afdeling Repressie en Nazorg.

ren. De brandweer in Gelderland-Zuid 
besteedt het hele jaar door aandacht 
aan brandveiligheid met diverse voor-
lichtingsactiviteiten, maar tijdens de 
brandpreventieweken wordt een aan-
tal extra activiteiten georganiseerd in 
alle clusters. 

Voorlichters ná brand
Zo nam de brandweer Geldermalsen-
Neerijnen-Lingewaal deel aan de 
themamiddag ‘Senioren & Veiligheid’ 
in woon- en zorgcentrum Avondlicht 
in Herwijnen. De brandweer gaf daar 
een presentatie over brandveiligheid 
in huis. 
Brandweercluster Neder-Betuwe/Tiel 
leidde zeventien brandweervrijwilli-
gers op tot voorlichters ná brand. De 
voorlichters zijn op 1 oktober gestart. 
Zij gaan binnen twee weken na een 
woningbrand een voorlichtingsbijeen-
komst organiseren in de wijk waar de 
brand plaatsvond. 
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Het doel van de systeemoefening is 
om het functioneren van de crisis-
organisatie van Gelderland-Zuid in 
de praktijk te toetsen. Ergens in de 
periode van 2 tot 22 december 2013 
simuleert de oefenorganisatie buiten 
kantooruren een ramp die vraagt om 
het volledig opschalen van de crisisor-
ganisatie tot en met GRIP 4. 

Systeemoefening Lucifer vindt plaats tussen 2 en 22 december
Crisisorganisatie Gelderland-Zuid op alle niveaus aan de slag 
In het najaar staat een grote regionale systeemoefening, 
Lucifer genaamd, op stapel. De systeemoefening wordt op 
een onverwacht moment buiten kantooruren gehouden. 
De periode waarin Lucifer plaatsvindt, is wél bekend: 
van 2 tot en met 22 december. De crisisorganisatie van 
Gelderland-Zuid mag tijdens deze oefening naar verwach-
ting heel wat uit de kast halen. 

Oefendoelen
Oefendoelen en aandachtspunten zijn 
onder meer alarmering en opscha-
ling, de samenwerking en informa-
tieuitwisseling tussen de gemeen-
schappelijke meldkamer (GMK), het 
Commando Plaats Incident (COPI) 
en het Regionaal Operationeel Team 

(ROT) en effec-
tief leidinggeven 
en voorzitten. 
Lucifer wordt 
georganiseerd 
door de sector 
Veiligheids-
bureau, in 
samenwerking 
met de Inspectie 
voor Veiligheid 
en Justitie en 
V&R Consult, een 
bureau dat veel 

ervaring heeft in het verzorgen van 
opleidingen, trainingen en oefeningen 
in het veiligheidsveld. V&R Consult 
levert vijftien waarnemers, die mee 
zullen kijken tijdens de ongeveer vier 
uur durende systeemoefening. 

Bevolkingszorg
De systeemoefening start op de meld-
kamer. Naast de hulpdiensten zijn 
meerdere gemeenten betrokken bij de 
fictieve ramp en zal ook de stafsectie 
bevolkingszorg, die op 15 april van 
dit jaar officieel van start is gegaan, 

In september 2008 kwamen de hulpdiensten en gemeenten van de 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid ook in actie tijdens een ‘onverwachte’ 

systeemoefening: de RADAR-oefening van de Inspectie voor Veiligheid en 

Justitie (IVenJ), toen nog de Inspectie voor Openbare Orde en Veiligheid 

(IOOV) geheten. 

Paddy Boeren is medewerker 
Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) 
bij het Veiligheidsbureau en onderdeel 
van de oefenleiding van Lucifer. Zij 
heeft een tip voor de functionarissen 
uit de crisisorganisatie, die mogelijk in 
actie moeten komen ergens tussen 2 
en 22 december: 
“Een systeemoefening klinkt ‘groot’, 
en het ís ook een grote oefening, maar 
de kunst is om te focussen op je eigen 
taak binnen de crisisorganisatie. Doe 
wat je altijd doet, laat je niet afleiden 
door de context. Maak het niet groter 
dan het is, en blijf bij wat je anders 
– tijdens een kleinere oefening of 
incident- ook zou doen. Tot slot: elke 
oefening, elke praktijktoets is om van 
te leren!”

in actie komen. Een regionaal team 
van bevolkingszorg zal invliegen in de 
incidentgemeente; de functionarissen 
kunnen dus uit alle gemeenten komen 
en kennen een opkomsttijd van 90 
minuten na alarmering. Advisering 
van het ROT is één van de specifieke 
oefendoelen voor de stafsectie.

Evaluatie
De evaluatie van Lucifer wordt ter 
kennisgeving aangeboden aan het 
leeragentschap, het directieteam vei-

ligheid (DTV), het algemeen bestuur 
van de veiligheidsregio en de Inspectie 
Veiligheid en Justitie. Het leeragent-
schap draagt er vervolgens zorg voor 
dat leerpunten uit de oefening worden 
geborgd binnen de crisisorganisatie. 

Vragen?
Heeft u vragen over de systeemoe-
fening Lucifer? Dan kunt u contact 
opnemen met de oefenorganisatie, in 
de persoon van Paddy Boeren: paddy.
boeren@vrgz.nl

‘Maak het niet groter dan het is’

Paddy Boeren zit in de oefenleiding van Lucifer.
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 Een ontslagen scheikundeleraar, onwelwor-

dingen in een middelbare school, een onbekende 

stof, leerlingen in paniek én een acute ontrui-

ming: ingrediënten voor de multidisciplinaire 

straatoefening die op 24 september in Wijchen 

werd gehouden. Het doel van de oefening was 

om de vaardigheden van officieren van dienst 

van de brandweer, GHOR, politie en gemeenten 

(bevolkingszorg) te vergroten. Drie specifieke 

groepscompetenties kregen extra aandacht: 

samenwerken, aanpassen en analyseren.

Op 10 oktober vond in Echteld de tweede ‘OvD-

middag’ van 2013 plaats; de informatiemiddag 

voor officieren van dienst uit alle kolommen, 

calamiteitencoördinatoren, informatiemanagers 

COPI en leiders COPI. Dit keer werden de 

deelnemers meegenomen in de ervaringen van 

officier van dienst-brandweer Jelle Zeijl, calami-

Najaar van oefeningen en bijeenkomsten
Na de zomervakantie wordt er traditiegetrouw volop 
geoefend in de veiligheidsregio. Naast de ‘onverwachte’ 
systeemoefening Lucifer die in december op stapel staat 
(zie pagina 5), worden er diverse oefeningen en bijeenkom-
sten georganiseerd voor de hulpdiensten en gemeenten, 
zowel mono- als multidisciplinair. Een impressie in woord 
en beeld. 

teitencoördinator en informatiemanager COPI 

Jochem van Os en informatiemanager COPI 

Brian Smits. Jelle vertelde over een brand waarbij 

een zwaargewonde en een dodelijk slachtoffer te 

betreuren vielen. Zijn ervaringen bij aankomst, 

tijdens de inzet en nafase lichtte hij zeer persoon-

lijk toe. Jochem vertelde meer over de rol van 

de calamiteitencoördinator op de meldkamer en 

Brian nam de deelnemers mee in een interactief 

forensisch sporenspel. 

Ook het beleidsteam kwam in actie. 
Zes oefeningen organiseert de VRGZ 
in 2013, waarvan de laatste nog 
plaats moet vinden, namelijk op 21 
november in Maurik. 
De BT-oefening start met een infor-
matief deel waarin onder meer ruimte 
is voor een open discussie over de 
verwachtingen van BT-leden naar 
de operationeel leider en andersom. 
Daarnaast maken bestuurders kennis 
met een informatiemanager die het 
beeld neerzet waarna de operatio-

Beleidsteam: focus op communicatie en nazorg

neel leider dat beeld duidt. Uiteraard 
wordt ook stilgestaan bij de struc-
tuur van het overleg: Beeldvorming, 
Oordeelsvorming, Besluitvorming 
(BOB).
De oefening zelf bevat dit keer geen 
valstrikken en onverwachtse wendin-
gen. Het beleidsteam komt bijeen op 
het moment dat het incident zelf zo 
ongeveer opgelost is. De focus voor de 
bestuurder komt daarmee te liggen op 
communicatie en nazorg.

Activiteiten stafsectie bevolkingszorg

De stafsectie bevolkingszorg, die 15 
april van dit jaar officieel van start is 
gegaan, is vol in ontwikkeling. Welke 
oefeningen en bijeenkomsten staan er 
op de rol? Een kort overzicht:

 De werving voor de teamleiders 
milieu-, bouw- en ruimtebeheer is 
begonnen. Wervingssets hiervoor 
zijn verspreid in de gemeenten. 

 Er staan zes (table top) oefeningen 
op de rol voor de regionale functi-
onarissen. Voorafgaand aan deze 
oefeningen vindt een informatie- en 
trainingsbijeenkomst plaats voor 
de hoofden informatie en informa-
tiecoördinatoren bevolkingszorg.

 Voor de medewerkers van het pro-
ces CRAS worden er twee bijeen-
komsten gehouden.

 Voor de medewerkers van het 
proces opvang zijn twee informa-
tiebijeenkomsten (met daarin ook 
een oefening) georganiseerd: op 
22 oktober in Wijchen en op 14 

BEVOLKINGSZORG

november in Buren.
 Ook voor de hoofden ondersteu-

ning (HON) worden twee bijeen-
komsten georganiseerd, op 28 
november en 27 december. 

 Voor (loco)burgemeesters organi-
seert de veiligheidsregio vier trai-
ningen leiderschap, met inzet van 
De  Burgemeestersgame. 

 Teamleiders opvang primaire 
levensbehoeften en coördinatoren 
opvang zijn inmiddels geselecteerd 
en uitgenodigd voor opleidingsda-
gen in november en januari. 

 Het Nationale Noodnet is een landelijk tele-

foonnetwerk voor communicatie tussen landelijke 

overheidsdiensten, veiligheidsregio’s en gemeen-

ten in Nederland dat gebruikt kan worden als 

het reguliere openbare telefoonnetwerk uitvalt. 

Op 3 oktober was er een landelijke test van het 

noodnet, die voor Gelderland-Zuid vanuit het 

Regionaal Operationeel Centrum (ROC) op het 

politiebureau in Nijmegen werd uitgevoerd.
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Mark de Laat rondde dit jaar met suc-
ces de tweejarige opleiding Master of 
Crisis & Public Order Management 
(MCPM) af. Hij studeerde af op een 
onderzoek naar de aangiftebereidheid 
onder ambulancepersoneel na een 
geweldsincident. “Geweld en agressie 
tegen hulpverleners is een onderwerp 
dat veel aandacht krijgt. In eerste 

Onderzoek naar aangiftebereid van ambulancepersoneel
‘Verdiep je als werkgever in de positieve verhalen en draag die ook uit’

Geweld tegen hulpverleners komt met enige regelmaat in 
het nieuws. De aangiftebereidheid van hulpverleners na 
dergelijk incidenten is daarbij een aandachtspunt. Mark de 
Laat, hoofd van de meldkamer ambulance, deed onderzoek 
naar die aangiftebereidheid onder 650 ambulancemedewer-
kers en kwam tot een verrassende conclusie.

instantie wilde ik onderzoeken wat 
de invloed is op hulpverleners van 
justitiële maatregelen zoals snelrecht 
en lik-op-stuk beleid. Hebben ze hier 
vertrouwen in? Mijn aanname was dat 
er wel gezegd wordt dat geweld tegen 
hulpverleners hard aangepakt wordt 
maar dat dit in de praktijk niet zoda-
nig wordt ervaren. Daardoor zou de 
aangiftebereidheid van hulpverleners 
uit frustratie minder zijn.”

Aangifte gedaald?
Het Openbaar Ministerie wilde mee-
werken aan het onderzoek maar 
het was ingewikkeld om aan data 
te komen, aldus Mark. Hij was juist 
bezig met het verder verkennen van 
de vraag wat de aangiftebereidheid 
van hulpverleners beïnvloedt toen 
in het nieuws kwam dat het geweld 
tegen hulpverleners in de periode 
2007-2011 gedaald was. Als reactie 
daarop gaf een directeur van een 
ambulancevoorziening weerwoord 
in de media. Volgens hem klopten 
de cijfers niet omdat medewerkers 
minder aangiftebereid zouden zijn na 
agressie en geweld. “Dat bracht mij 
verder: ik wilde onderzoeken hoe het 
precies zat met die aangiftebereidheid 
onder hulpverleners. Daarbij heb ik 
me geconcentreerd op ambulanceme-
dewerkers, omdat een multidiscipli-
naire onderzoeksgroep niet homogeen 
genoeg was.”

Online enquête
Uit zijn onderzoek naar de aangif-
tebereidheid onder ambulanceper-
soneel na geweld en agressie wilde 
Mark sturingsmogelijkheden voor de 
werkgever distilleren. “Wat kun je als 
werkgever doen om de drempel voor 
aangifte lager te maken?” Hij zette een 
online enquête uit onder 650 ambu-
lancemedewerkers in de vier ooste-
lijke ambulanceregio’s (waaronder 
Gelderland-Zuid). “De respons lag op 
ruim zestig procent. De tendens onder 
de respondenten was wel dat ze klaar 
waren met het onderwerp. ‘Alsof wij 
iedere dag in elkaar worden geslagen’, 
schreef iemand.” 
In de enquête vulden ambulanceme-
dewerkers eerst in hoe aangiftebereid 
ze als burger waren. Deze data verge-
leek Mark met de Veiligheidsmonitor, 
waarin Nederlandse burgers aangeven 
hoe veilig ze zich voelen en hoe aangif-
tebereid ze zijn. Wat bleek? “De res-
pondenten in mijn onderzoeken waren 
heel aangiftebereid. Zelfs méér dan de 
gemiddelde burger.”

Aanbeveling
Daarna keek Mark hoe aangiftebereid 
de ambulancemedewerkers waren 
in functie, na een confrontatie met 
agressie of geweld. De uitkomst ver-
raste hem: “De respondenten bleken 
net zo aangiftebereid als wanneer ze 
niet in functie waren geweest. Dat 
ambulancepersoneel gedemotiveerd 

is, en geen aangifte wil doen, zoals die 
directeur in de media beweerde, klopt 
dus niet.” Eén van de aanbevelingen 
uit het onderzoek is dat de branche-
organisatie en werkgevers meer suc-
cesverhalen kunnen brengen over het 
effect van campagnes en het verloop 
van daadwerkelijke aangiftes. Mark: 
“Laat maar zien dat aangifte helpt. 
Werkgevers mogen zich meer in de 
positieve verhalen verdiepen en deze 
uitdragen.”
Mark kreeg een 8 voor zijn afstudeer-
onderzoek. Wat voor hem persoonlijk 
nog een eye opener was: “Ik geloofde 
al niet alles wat in de krant staat, 
maar nu ben ik nog kritischer gewor-
den als mensen iets roepen. Klopt het 
wel?”

Meer weten?
Wilt u meer weten over (de uitkom-
sten van) het onderzoek? Dan kunt u 
contact opnemen met Mark de Laat: 
mark.de.laat@vrgz.nl
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Mark de Laat: ‘De respondenten bleken heel 

aangiftebereid.’
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