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Multi›Nieuws
Persvoorlichting bij branden in de regio:
Brandweer voert nu zelf het woord bij ‘GRIP 0’

Tot 1 november 2011 namen de politievoorlichters in 
Gelderland-Zuid tijdens hun piketdiensten de woordvoe-
ring over branden mee in hun pakket. Maar gezien de vele 
uren die zij kwijt waren aan deze woordvoering bij ‘GRIP 
0-branden’ is deze taak weer bij de brandweer zelf komen 
te liggen. Peter Willems, hoofd sector Brandweer van de 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, legt uit hoe de persvoor-
lichting bij branden nu is geregeld.

“Bij branden en andere incidenten 
vanaf GRIP 1 is de situatie ongewij-
zigd”, vertelt Peter Willems. “Bij GRIP 
1 verzorgt de politie de woordvoering, 
bij GRIP 2 of hoger is de regionale 
pool crisiscommunicatie – die gro-
tendeels bestaat uit gemeentelijke 
communicatieadviseurs – aan zet. Wat 
wel is veranderd is de persvoorlichting 
bij zogenoemde ‘GRIP 0’-branden: 

de woordvoering daarover is nu over-
gegaan van de politie naar de brand-
weer.”
De persvoorlichting op de plek van 
de brand wordt gegeven door de 
commandant van het bewuste brand-
weercluster. Als deze niet aanwezig is, 
wordt de woordvoering overgenomen 
door de Hoofdofficier van Dienst 
(HOvD) of Officier van Dienst (OvD) 
ter plekke. “De clustercommandan-
ten, HOvD’en en OvD’en krijgen dit 
voorjaar allemaal een mediatraining, 
zodat ze voldoende handvatten heb-
ben om de pers te woord te staan bij 
een brand.” 

Afhandeling
Niet alleen voor de persvoorlichting 
ter plekke, tijdens een brand, maar 
ook voor de afhandeling daarna 
zijn afspraken gemaakt (zie kader), 
geeft Peter aan. Het Directieteam 
Veiligheid (DTV) en het Regionaal 
Managementteam (RMT) van de 
brandweer hebben de nieuwe afspra-
ken besproken en akkoord bevonden. 
Ook de communicatieadviseurs van 
de achttien gemeenten in de regio zijn 
op de hoogte gesteld van de nieuwe 
werkwijze. 

Woordvoering ter plekke
Bij GRIP 0-incidenten verzorgt de clus-
tercommandant de persvoorlichting 
op de plek van het incident. Als die 
niet aanwezig is, verzorgt de HOvD 
de persvoorlichting op de plek van het 
incident, en als deze ook niet aanwezig 
is neemt de OvD de honneurs waar. 
Bevelvoerders beantwoorden géén 
persvragen. Bij blijvende persaandacht 
laten bevelvoerders de OvD ter plaatse 
komen. 

Telefonische vragen
Ook beantwoordt de clustercom-
mandant telefonische persvragen  
toegespitst op de feitelijke incident-
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bij aanschaf ambulances

bestrijding tijdens of na afloop van het  
GRIP 0. Als de clustercommandant 
niet aanwezig of beschikbaar is, ver-
zorgt een door de clustercommandant 
aangewezen functionaris de telefoni-
sche persvoorlichting. 

Nafase en persbericht
De woordvoering over de nafase en 
uitgifte van persberichten gebeurt 
onder regie van de gemeente waarin 
het GRIP 0-incident heeft plaatsgevon-
den. Afhankelijk van de per gemeente 
gemaakte afspraken kan dit de cluster-
commandant zijn of de gemeentelijke 
persvoorlichter.

De nieuwe afspraken in het kort



2

Hoe wordt de stafsectie Bevolkingszorg, waar de gemeen-
telijke processen onder vallen, ingebed in het nieuwe regio-
naal crisisplan? En wat is er vervolgens voor nodig om deze 
inbedding ook goed te borgen? De achttien gemeentesecre-
tarissen van Gelderland-Zuid hebben hierover afspraken 
met elkaar gemaakt. “Deze afspraken vormen het fun-
dament voor de implementatie van Bevolkingszorg in het 
crisisplan.”

Koen Delen is strategisch adviseur bij 
de afdeling veiligheid van de gemeente 
Nijmegen en vervult binnen de imple-
mentatie van het regionaal crisisplan 
(iRCP) de rol van deelprojectleider 
voor de stafsectie Bevolkingszorg. Hij 
vertelt: “De achttien gemeentesecreta-
rissen zijn met elkaar verantwoordelijk 
voor kwalitatief en kwantitatief goed 
gevulde regionale pools. Zij hebben 
gezamenlijk een aantal belangrijke 
knopen doorgehakt.” 
Het gaat, geeft Koen aan, om een 
viertal afspraken, die de basis vormen 
voor de verdere implementatie:
1. de deelnemers aan de regionale 

pools blijven tijdens een crisisin-
zet altijd in dienst van de eigen 
gemeente;

2. tijdens een crisisinzet werken 
de deelnemers aan de pool 
(die zijn opgeroepen door de 
Communicator) in de functionele 
structuur van de crisisorganisatie 
samen met mensen van andere 
gemeenten;

3. deelnemers aan de pools ontvangen 
achteraf feedback op hun functi-

oneren tijdens een crisisinzet van 
hun eigen gemeentesecretaris of 
leidinggevende;

4. opkomen voor de regionale pools 
tijdens een ramp of crisis gebeurt 
op basis van vrije instroom.

Vervolg 
Nu de basis is gelegd, kunnen de ver-
volgstappen worden gezet. “We begin-
nen met het werven van de algemeen 
commandanten”, schetst Koen het 
implementatietraject. “Er zijn hiervoor 
al opleidingen en examenbeoordelaars 
uit de gemeentelijke kolom beschik-
baar, die hiervoor speciaal zijn opge-
leid.” Direct na de zomer start vervol-
gens de werving voor de hoofden taak-
organisatie. Op 1 april 2013 wordt 
dan -en dat is het ‘point of no return’ 
in de implementatie- het Gemeentelijk 
Rampen Managementteam (GRMT) 
afgeschaft. De hoofden actiecentra 
worden in 2013 geworven. “Als alles 
loopt volgens planning, zijn we op 
1 januari 2015 klaar. Dat is de datum 
waarop het hele regionale crisisplan, 
dus ook de andere stafsecties, geïm-
plementeerd moet zijn.”

Verdeling
Alle gemeenten gaan evenredig naar 
inwonertal bijdragen aan de pools 
met gekwalificeerde mensen. Koen: 
“Het wordt puzzelen; we gaan goed 

Het proces CRIB (Centraal 
Registratie- en Inlichtingenbureau, 
ofwel slachtofferregistratie) werd al 
eerder onder de loep genomen, wat 
moet resulteren in één CRIB-pool 
en een back up-pool voor de regio 
Gelderland-Zuid. CRIB wordt mee-
genomen in de implementatie van 
het regionaal crisisplan (iRCP) maar 
gaat wel op eigen tempo verder met 
het ingezette traject. In het kort 
komt het erop neer dat de gemeente 
Nijmegen de hele CRIB-pool levert, 
waar een liaison uit de incidentge-
meente aan wordt toegevoegd. De 
gemeente Tiel levert (zowel op tech-
nisch als op personeel gebied) de 
back up.

Aftrap
Op 6 maart vond er een aftrapbij-
eenkomst plaats voor de hoofden 
CRIB, de procesverantwoordelijken 

CRIB en de adviseurs crisisbeheer-
sing van de achttien gemeenten in 
de regio. Tijdens deze goedbezochte 
bijeenkomst lichtte de regionale 
werkgroep de werkwijze van het regi-
onale CRIB en de resterende taken 
voor de liaison CRIB van de incident-
gemeente toe. 

Hard	gewerkt
Coördinerend gemeentesecretaris 
Huug Derksen gaf bij de start van de 
bijeenkomst aan dat hij blij is met 
waar het proces CRIB nu staat. 
De wens om te regionaliseren lag er 
al in het voorjaar van 2007, maar 
door allerlei ontwikkelingen namen 
de gemeentesecretarissen pas in 
januari 2011 een definitief besluit. 
Sindsdien heeft een regionale werk-
groep hard gewerkt om het model 
‘Brabant-Noord’ te implementeren 
in Gelderland-Zuid. 

Hoe	gaat	het	verder	met	het	proces	CRIB?

Koen Delen over bevolkingszorg in het regionaal crisisplan: 

‘Kwaliteit	staat	voorop’ John van Elst, hoofd 

Burgerzaken bij de 

gemeente Tiel (links) 

en Pieter Severijn, 

beleidsmedewerker 

Burgerzaken bij de 

gemeente Nijmegen 

zitten beide in de regi-

onale werkgroep CRIB 

en bezegelden de regi-

onale samenwerking 

met een handdruk.
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Koen Delen: “De 

achttien gemeente-

secretarissen hebben 

samen een aantal 

belangrijke knopen 

doorgehakt.”
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kijken op welke functies bijvoorbeeld 
gaten vallen en hoe we dat gaan 
oplossen. Het kan zijn dat gemeenten 
onderling financieel gecompenseerd 
worden met de som van duizend euro. 
Om een voorbeeld te geven: gemeente 
X levert altijd een bepaald teamhoofd 
maar deze vertrekt en er is geen kwa-
litatief goede opvolger beschikbaar 
terwijl er bij gemeente Y wél een heel 
geschikte medewerker rondloopt. 
Gemeente X betaalt dan duizend euro 
per jaar aan gemeente Y.” 

Uitgangspunt
Maar, benadrukt Koen, het gaat hier 
niet om een gemakkelijke afkooprege-
ling. “Kwaliteit staat voorop.” 

“We gaan alleen nog maar werken 
met gekwalificeerde mensen. Dat is 
ook het uitgangspunt van het referen-
tiekader regionaal crisisplan: een kwa-
litatief goede crisisbeheersingsorgani-
satie met gekwalificeerde mensen. Als 
we dit uitgangspunt met elkaar goed 
ter harte nemen, is het werken met 
regionale pools met daarin deelne-
mers uit verschillende gemeenten niet 
zo spannend meer als het misschien 
lijkt”, besluit Koen. 

Directeur veiligheidsregio/regionaal 
commandant Marijke van Veen over-
handigde op donderdag 2 februari 
het eerste exemplaar hiervan aan bur-
gemeester Zijlmans van Beuningen, 
portefeuillehouder multidiscipli-
naire samenwerking in het algemeen 
bestuur van de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid.

op het extranet van de VRGZ. Hier 
vind je ook de functiespecifieke taak-
kaarten, die je los kunt insteken in het 
zakboek.

Inloggen?
Ga hiervoor naar ‘login’ rechtsboven 
op www.vrgz.nl en voer de volgende 
gegevens in:
Gebruikersnaam:  iRCP
Wachtwoord: VRGZ_18

Nieuw ‘zakboek crisisbeheersing’ 
aangepast aan regionaal crisisplan
Er is een herziene uitgave van het ‘Zakboek crisisbeheersing sleutelfunctionaris-
sen Gelderland-Zuid’ verschenen, dat aansluit op het regionaal crisisplan. Ook 
zijn er functiespecifieke taakkaarten beschikbaar, die los ingestoken kunnen 
worden in het zakboek.

Regionale pools 
bevolkingszorg:	
hoe	zit	het	ook	alweer?

Begin 2011 gaven de achttien 
gemeenten van Gelderland-
Zuid aan de bevolkingszorg – de 
gemeentelijke processen die tijdens 
een ramp of crisis kunnen wor-
den ingezet – gezamenlijk vorm te 
willen geven. Er is ingezet op het 
realiseren van regionale teams van 
deskundigen die tijdens een ramp 
of crisis lokaal worden ‘ingevlogen’. 
Een liaison van de incident-
gemeente wordt toegevoegd aan 
dit team, zodat de link met het 
lokale goed geborgd is. 

vervolg van pagina 2

Nieuwe structuur
Het eerste ‘Zakboek crisisbeheersing 
sleutelfunctionarissen Gelderland-
Zuid’ kwam uit in 2009. Het was nu 
tijd voor een actuele, herziene uitgave, 
omdat medio 2011 het regionaal 
crisisplan is vastgesteld door het alge-
meen bestuur. Dit crisisplan beschrijft 
de nieuwe structuur van de crisisbe-
heersingsorganisatie in de regio. De 
herziene versie van het zakboek sluit 
hier helemaal op aan. 
In het zakboek staat onder meer 
beschreven wat de rollen en taken 
zijn van de verschillende teams en wie 
bevoegd is tot op- en afschalen. Ook 
zijn er voorbeeldagenda’s in opgeno-
men. 

Downloadversie op extranet VRGZ
Het ‘Zakboek crisisbeheersing sleu-
telfunctionarissen Gelderland-Zuid’ 
biedt heldere, beknopte informatie op 
zakformaat voor iedereen die een rol 
heeft in de regionale crisisorganisatie. 
Het zakboek is verspreid onder ieder-
een die een (of meerdere) functie(s) 
heeft in de crisisorganisatie van 
Gelderland-Zuid. Het zakboek is ook 
digitaal te vinden en te downloaden 

KLIK HIER 
om direct in te 

loggen

http://www.vrgz.nl/login/ingelogd.aspx


Bij een (dreigende) ramp of nood-
situatie worden degenen in de directe 
omgeving via de mobiele telefoon 
geïnformeerd over de situatie. NL-Alert 
wordt ingezet náást de bestaande 
crisiscommunicatiemiddelen, om zo 
meer mensen sneller en beter te kun-
nen waarschuwen. Mensen met een 
daarvoor geschikte telefoon kunnen 
in heel Nederland NL-Alert berichten 
ontvangen. 

Implementatie in Gelderland-Zuid
Vanaf voorjaar 2012 wordt NL-Alert 
per veiligheidsregio geïmplemen-
teerd, zodat het eind 2012 landelijk 
in gebruik kan worden genomen. In 
Gelderland-Zuid is een implementatie-
werkgroep -volgens de landelijke aan-
bevelingen- ingericht. De werkgroep 
bestaat uit medewerkers van de vei-
ligheidsregio die het verzorgen van de 
techniek op de meldkamer, de inbed-
ding in de crisiscommunicatie, de 
inbedding in de organisatie als geheel 
en de opleiding voor het werken met 
NL-Alert voor hun rekening nemen. 
De werkgroep wordt voorgezeten door 

NL-Alert:	
eind 2012 landelijk in gebruik
NL-Alert is een nieuw, extra middel van de overheid om 
mensen in geval van nood te bereiken met een bericht via 
de mobiele telefoon. Het nieuwe middel wordt eind 2012 
landelijk in gebruik genomen. Een landelijke grootschalige 
voorlichtingscampagne gaat hieraan vooraf.

een medewerker die als aanspreekpunt 
fungeert tussen rijksoverheid en regio. 

Hoe	werkt	het?
NL-Alert werkt op basis van cell 
broadcast. Dit is een techniek om 
tekstberichten uit te zenden naar 
mobiele telefoons via de gsm-zend-
masten. De werking is vergelijkbaar 
met een radiosignaal. Het maakt dus 
geen gebruik van sms-techniek. In 
geval van een noodsituatie stelt de 
regionale crisisorganisatie een bericht 
op en geeft aan voor welk gebied de 
waarschuwing geldt. De meldkamer 
van de hulpdiensten zendt het bericht 
uit. Dit bericht bereikt mobiele tele-
foons in dat gebied binnen enkele 
seconden.

Wanneer	wordt	het	ingezet?
Een NL-Alert bericht wordt verstuurd 
als er sprake is van levens- of gezond-
heidsbedreigende situaties. Een voor-
beeld van zo’n situatie is een gifwolk. 
De crisisorganisatie zendt dan een 
bericht uit in het gebied van de gif-
wolk met informatie over de situatie 
en wat je moet doen. Eventueel volgen 
daarna berichten met updates over de 
situatie.

Special:	één	regionale	brand-
weer in Gelderland-Zuid

Uitmuntende	prestatie	resultaten	112:	
Gelderland-Zuid tweede plaats
Over het gehele jaar 2011 zijn lan-
delijk de prestaties bijgehouden van 
het alarmnummer 112. De regio 
Gelderland-Zuid presteert, evenals 
in 2010, zeer goed en eindigt als 
tweede van alle 24 112-centrales in 
Nederland. Landelijk is ingesteld dat 
negentig procent van de 112 mel-
dingen binnen 10 seconden moet 
worden beantwoord. In Nederland 

waren in 2011 nog 24 locaties waar 
deze centrales zijn gehuisvest. Van 
alle 112-centrales in Nederland heeft 
Nijmegen vijf keer het hoogste maand-
percentage gehaald in 2011 (de 
maand januari werd niet beoordeeld). 
Daarmee haalde Nijmegen een gemid-
deld resultaat van 98,38 procent.

KLIK HIER 
om direct naar de 
special te gaan.

Verder	lezen?
De regionaliseringsspecial van Nader 
Bericht is te vinden op de website van 
Brandweer Gelderland-Zuid. 

Inhoud
Zo komt in de special onder meer de 
stand van zaken rondom organisatie, 
ICT, personeel en financiën aan bod, 
is er aandacht voor de Bijzondere 
Ondernemingsraad (BOR) en geven 
een raadslid en een vrijwilliger hun 
visie op de ontwikkelingen. Ook Huug 
Derksen, gemeentesecretaris van 
Zaltbommel en ambtelijk adviseur in 
het Bijzonder Georganiseerd Overleg 
(BGO), komt in de special aan het 
woord. En Marijke van Veen, directeur 
veiligheidsregio/regionaal comman-
dant, blikt terug én kijkt vooruit: “Er is 
al veel winst geboekt.”

Nader Bericht is het personeelsmaga-
zine voor de brandweer; eind februari 
verscheen een special van het maga-
zine die geheel in het teken stond van 
de regionalisering van de brandweer in 
Gelderland-Zuid. 

KLIK HIER 
voor meer 

informatie over 
NL-Alert
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http://www.brandweer.nl/gelderland-zuid/actueel/nieuws/?ActItmIdt=31689


Het GRMT straalde rust 

uit en er werd goed naar 

elkaar geluisterd.

In een nabijgelegen 

wijkcentrum werd de 

opvanglocatie ingericht. 

Heumen blikt terug op deelname grote oefening: 

‘Het	crisisbewustzijn	binnen	onze	gemeente	is	enorm	toegenomen’	
De gemeente Heumen deed in december vorig jaar mee 
aan een grootschalige rampenoefening, waarbij een deel 
van een woonzorgcentrum daadwerkelijk werd ontruimd en 
verminderd zelfredzame bewoners moesten worden opge-
vangen. Marijke van Dam, ambtenaar openbare orde en 
veiligheid, blikt terug op een spannende en intensieve dag. 

‘Een zorg minder’ heette de groot-
schalige oefening die op 1 december 
2011 werd gehouden door de veilig-
heidsregio, de brandweer Wijchen-
Heumen, de gemeente Heumen en 
centrum voor Welzijn Wonen en Zorg 
Malderburch. Het gebeurt niet elk jaar 
dat er zo groot en realistisch geoefend 
wordt. Een afdeling van Malderburch 

werd in de (theater)rook gezet en 
ontruimd, waarbij verminderd zelfred-
zame bewoners en lotusslachtoffers 
werden geëvacueerd door de brand-
weer. De hele crisisorganisatie werd 
opgetuigd en kwam in actie. Voor de 
gemeente betekende dit flink werk aan 
de winkel. In het gemeentehuis kwam 
het gemeentelijk rampen manage-
mentteam (GRMT) samen, het actie-
centrum werd opgestart en er werd 
een opvanglocatie ingericht. 

Opvang & verzorging
Marijke van Dam, ambtenaar openba-
re orde en veiligheid bij de gemeente 
Heumen, was nauw betrokken bij de 

organisatie van de oefening. Ze kijkt 
met veel plezier terug op ‘Een zorg 
minder’, zowel op de voorbereidingen 
als op de oefening zelf. Op de dag 
zelf liep ze rond als oefenleider voor 
de gemeente. Daar haalde ze meteen 
een leerpunt uit: “Ik kon in mijn eentje 
onmogelijk alle locaties ‘doen’, voor 
een volgende keer weet ik dus dat je 
minstens met zijn tweeën moet zijn. 
Wat achteraf overheerst is een gevoel 
van trots: we hebben het toch maar 
gedáán met z’n allen”, zegt ze.
Deelname aan een dergelijke omvang-
rijke oefening was eigenlijk ‘logisch’, 
geeft Marijke aan. “Als gemeente zijn 
we actief in de rampenbestrijding, en 

we oefenen zelf ook jaarlijks met het 
GRMT. Daarnaast oefenen we ook al 
enkele jaren in de praktijk het proces 
opvang & verzorging.”

Geweldige kans
Toen de veiligheidsregio Heumen pols-
te of de gemeente mee wilde doen, 
was er dan ook weinig twijfel. “Dit 
was een uitdaging; het zou wel eens 
GRIP 3 kunnen worden, dan zet je dus 
het hele gemeentehuis op z’n kop”, 
vertelt Marijke met zichtbaar enthousi-
asme. “Een geweldige kans ook om te 
kijken hoe ver we zijn als gemeente en 

lees verder op pagina 6Marijke van Dam
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hoe de afstemming tussen de verschil-
lende teams zou verlopen. Ook moes-
ten er bewoners worden opgevangen, 
misschien moest er wel speciaal ver-
voer worden geregeld… kortom: dit 
was iets heel anders dan een ‘droge’ 
oefening.”

Serieuze	oefenhouding
Vooraf was het van belang om de 
omwonenden van Malderburch en 
ook de eigen organisatie voor te lich-
ten over wat er zou gaan gebeuren. 
Marijke: “We hebben 120 bewoners-
brieven verstuurd aan de omwonen-
den van het woonzorgcentrum, een 
persbericht verzonden en een stuk 
op de gemeentepagina van het huis-
aan-huisblad geplaatst. Ook intern 
hebben we iedereen goed voorbereid 
en de veiligheidsregio heeft nog een 
toelichting op het werken met LCMS 
gegeven.”

‘Dit is een crisis’
Toen brak, na een periode van voor-
bereidingen, de dag van de oefening 
aan. “Ik was licht gespannen. Loopt 
alles zoals verwacht? Dat is toch 
spannend.” Het ging goed. Boven ver-
wachting zelfs, geeft Marijke aan: “Als 
oefenleider heb ik op een aantal loca-
ties meegekeken en bij de opvanglo-
catie en het actiecentrum opvang & 
verzorging liep het heel goed. Ieder 
kende z’n rol en wist wat te doen. 
Het GRMT straalde rust uit en er 
werd goed naar elkaar geluisterd. 
Deelnemers waren echt doordrongen 
van het besef: dit is een crisis. Er was 
een heel serieuze oefenhouding.”
Natuurlijk zijn er leerpunten. “Je 
oefent om dingen te kunnen verbete-
ren. Zo bleek dat je als hoofd actie-
centrum met zo’n incident eigenlijk 

‘Het	kan	gebeuren,	en	
niet alleen bij een ander’

Hoe kijkt Agnes Schaap, directeur 
van Malderburch, centrum voor 
Welzijn Wonen en Zorg in Malden, 
terug op de deelname aan de oefe-
ning, waarbij daadwerkelijk een 
aantal kwetsbare bewoners geëva-
cueerd werd? Lees haar verhaal op 
de website van de VRGZ: ‘Het kan 
gebeuren, en niet alleen bij een 
ander’. 

KLIK HIER 
voor het 
interview

Deelnemers waren 

doordrongen van het 

besef: hier is echt iets 

aan de hand.

Geconcentreerd aan het werk 

in het actiecentrum.

minimaal met twee moet zijn. Je komt 
snel mensen tekort”, zegt Marijke. 
Naast concrete verbeterpunten lever-
de ‘Een zorg minder’ de gemeente 
Heumen nog iets anders op: “Na de 
oefening waren we er echt van door-
drongen dat dit dus kán gebeuren. We 
hebben ervaren hoe het gaat en hoe 
de afstemming tussen de disciplines 
en teams verloopt. Het crisisbewust-
zijn is enorm toegenomen.” 
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De samenwerking tussen beide regio’s 
gaat verder dan alleen het delen van 
de post. Beide ambulances zullen 
elkaar vanuit deze post gaan onder-
steunen in de acute hulpverlening. 
Dit betekent dat de ambulance van 
Gelderland-Zuid bij spoedeisende hulp 
in de regio Gelderland-Midden rijdt en 
vice verse. 

Strategische	plek
Oosterhout is voor Gelderland-Zuid 
een goede uitvalsbasis. Naast verbe-
terde aanrijtijden voor Dodewaard 
en Opheusden zijn de bewoners aan 
de Waalsprong vanaf april sneller te 
bereiken. 

De gemeenschappelijke meldka-
mer (GMK) is verantwoordelijk 
voor het technisch functioneren 
van de Communicator. Frans 
Biegelaar, hoofd ICT van de meld-
kamer en voorzitter van de werk-
groep Communicator, vertelt: “De 
Communicator is nu op de meld-
kamer technisch en operationeel 
geborgd, kortom: hij wérkt. Maar 
wat nog niet altijd goed gaat, is het 
gebruik van de Communicator en het 
up to date houden van de gegevens. 
Daarom organiseren we vanaf nu jaar-
lijks een aantal vaste testweken voor 
gebruikers van de Communicator. De 
eerste testweek staat gepland van vier 
tot acht juni. We gaan aan de hand 
van de resultaten van de testweken 
-en van eventuele echte alarmeringen- 
actief feedback geven aan gebruikers.”

Actuele gegevens
Wat moet ik doen als de 
Communicator belt? En wat zijn de 

consequenties voor alarmering en 
opkomst als ik mijn telefoon dan niet 
of niet goed beantwoord? Deze vragen 
en vooral de antwoorden hierop zul-
len tijdens de eerste testweek in juni 
nog eens extra onder de aandacht 
van alle gebruikers worden gebracht. 
Frans: “Als de Communicator belt en 
mensen nemen hun telefoon niet op 
of maken een verkeerde keuze in het 
menu, dan heeft dit vergaande gevol-
gen voor de alarmering en opkomst 
tijdens een ramp of crisis.” 
Ook het up to date houden van gege-

De Communicator belt… ook in 2012
‘Goed gebruik is vitaal voor vlotte alarmering’ 
De Communicator is de alarmeringscomputer van de 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Afhankelijk van het sce-
nario belt de Communicator die functionarissen die nodig 
zijn voor het bestrijden van de bewuste ramp of crisis. 
De meldkamer heeft de techniek nu goed geborgd. Tijd 
voor de volgende stap: “Een goede beantwoording van de 
Communicator én het up to date houden van de gegevens 
die erin staan zijn vitaal voor een vlotte alarmering en cor-
recte opkomst.” 

>  U neemt de telefoon op en zegt 
uw naam

>  U hoort de welkomstboodschap
>  U hoort de alarmeringsoproep
>  U krijgt via het keuzemenu de 

mogelijkheid het bericht nog-
maals te beluisteren

>  Er wordt gevraagd of u beschik-
baar bent

 >> Toets 9 voor JA
 >> Toets 6 voor NEE
>  De Communicator bedankt u 

voor uw medewerking en ver-
breekt de verbinding

Nieuwe ambulancepost 

in Oosterhout

Op 2 april is de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid een ambulancepost 
rijker. De post staat aan de Griftdijk 
in Oosterhout. De sector RAV van de 
VRGZ gaat deze post delen met de 
ambulancedienst van de Veiligheids- 
en Gezondheidsregio Gelderland-
Midden. Overdag staan hier twee 
ambulances (van elke regio een), ‘s 
nachts is alleen de ambulance van 
Gelderland-Midden aanwezig. 

vens in de Communicator -een ver-
antwoordelijkheid van de individuele 
kolommen (zoals brandweer, GHOR, 
en gemeenten)- is hierin vanzelfspre-
kend van belang. “Binnen de verschil-
lende kolommen en organisaties moet 
dus ook goed gekeken worden naar de 
borging: hoe zorg je er, bijvoorbeeld 
samen met je P&O-afdeling, voor dat 
de gegevens actueel zijn?” 
De werkgroep Communicator, waar 
vertegenwoordigers van alle kolom-
men in zitten, zal hier ook voorstellen 
voor uitwerken. 

U	wordt	gebeld	door	de	Communicator.	En	dan?

Wat verder van belang is:
>  Neem altijd de telefoon op als 

de Communicator belt, ook als u 
niet beschikbaar bent. U kunt dit 
dan aangeven door 6 (NEE) in te 
toetsen. Want als u niet opneemt, 
spreekt de Communicator uw voi-
cemail in en probeert u nogmaals 
te bereiken: dit zorgt voor veel 
vertraging in de alarmering. 

>  Toets goed in of u beschikbaar 
bent of niet. Want als u 9 (JA) 
intoetst, belt de Communicator 
voor uw functie niet verder en 
wordt er op u gerekend in de cri-
sisorganisatie. 
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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. 

VRGZ slaat handen ineen met 
Gelderland-Midden bij aanschaf 
ambulances

Medio 2011 werd op basis van het 
Programma van Eisen de Europese 
aanbesteding gepubliceerd. Vier 
leveranciers schreven vervolgens in 
op deze publicatie. Na zorgvuldig 
wegen en beoordelen van de inschrij-
vingen is de gunning voor de levering 
gegaan naar de Firma Wietmarscher 
in Wietmarschen (Duitsland), voor 
beide regio’s een bekende leverancier. 

‘Hoogwaardig	en	professioneel’
Co Fuijkschot, manager van de RAV 
Gelderland-Zuid, kijkt tevreden terug 
op de procedure. “Het resultaat is 
dat we in de toekomst beschikken 
over een ambulance die 100% voldoet 
aan het Programma van Eisen en 
waarvan de totale cost of ownership 
(aanschafprijs, brandstofverbruik 
en onderhoud) past binnen de ver-
goeding volgens beleidsregels van de 
NZA (Nederlandse Zorgautoriteit). Ik 
ben trots op het feit dat ons gelukt 

Op woensdag 15 februari orga-
niseerde de sector GHOR van de 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid een 
goedbezochte bestuurlijke ketenpart-
nerbijeenkomst in Slot Doddendael in 
Ewijk. De bijeenkomst stond in het 
teken van sociale media en zelfred-
zaamheid.

Menno van Duin, lector crisisbeheer-
sing aan het Nederlands Instituut 
voor Fysieke Veiligheid (NIFV) hield 
een presentatie over sociale media in 
de rampenhulpverlening. Hij bena-
drukte onder meer dat de geruch-
tenstroom op Twitter tijdens een 
crisis aandacht verdient. Ina Strating, 
adviseur slachtoffercommunicatie en 
een van de drijvende krachten achter 
Crisiswerkplaats.nl ging nader in op 
de rol van sociale media in de nazorg-
fase. Zij pleitte voor het voorkomen 
van ‘ivoren torencommunicatie’.

Bestuurlijke bijeenkomst sociale 
media en zelfredzaamheid

Sjaak de Gouw, directeur van GGD 
Hollands Midden en operationeel 
directeur GHOR tijdens het schietin-
cident in winkelcentrum De Ridderhof 
in Alphen aan den Rijn, was ook aan-
wezig op de bijeenkomst. 

Ervaringen	schietincident	Alphen
Hij deelde, aansluitend op de pre-
sentaties, zijn ervaringen met sociale 
media en zelfredzaamheid van burgers 
zoals opgedaan tijdens het schietinci-
dent. “Bij een volgende crisis willen we 
de sociale media nog actiever in kun-
nen zetten”, aldus Sjaak de Gouw.

is om tot één het Programma van 
Eisen te komen. De ambulances van 
Gelderland-Midden en Gelderland-
Zuid zijn identiek wat uitvoering 
betreft. Het enige verschil is het logo 
van de regio.”

Goed voorbeeld
Jan Goselink, manager van de RAV 
Gelderland-Midden: “De gezamenlijke 
aanschaf is een goed voorbeeld van de 
intensieve samenwerking tussen beide 

Afgelopen jaar hebben vertegen-
woordigers van de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid en de Veiligheids- en 
Gezondheidsregio Gelderland-Midden, 
samengewerkt aan één Programma 
van Eisen voor de aanschaf van 42 
nieuwe ambulances, bedoeld voor 
beide ambulancediensten.

regio’s. Met betrokkenheid van mede-
werkers hebben we tegen een kritische 
prijs een hoogwaardige ambulance 
aangeschaft met een professionele 
uitstraling.” 
De ambulancedienst van de VRGZ 
verwacht de eerste nieuwe ambulan-
ces eind 2012. In Gelderland-Midden 
rijden de eerste nieuwe ambulances 
inmiddels rond. 

KLIK HIER 
voor een uitge-

breid verslag van 
de presentaties
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