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Multi›Nieuws
Implementatie stafsectie Bevolkingszorg in het regionaal crisisplan vordert
Algemeen Commandanten geworven en geselecteerd
De afgelopen weken stonden in het teken van de werving 
van de Algemeen Commandanten (AC’en) voor de staf-
sectie Bevolkingszorg in het regionaal crisisplan (RCP). 
Sanne Bastings, verbonden aan het Veiligheidsbureau van 
de VRGZ en secretaris van de projectgroep die de imple-
mentatie begeleidt, bezocht samen met projectleider Koen 
Delen de kringen van gemeentesecretarissen. “Dat was het 
startpunt voor de werving van de AC’en Bevolkingszorg. 
Daarnaast hebben we de laatste stand van zaken rond de 
implementatie verder toegelicht. Een positieve ervaring, 
ons verhaal werd goed ontvangen.”

“In het eerste plan gingen we nog uit 
van het werven van zes AC’en, maar 
dit hebben we gaandeweg bijgesteld 
naar acht. Waarom? Bij een GRIP 
3 of hoger worden er al snel twee 
functionarissen ingezet: een AC in het 

Regionaal Operationeel Team (ROT) 
en een AC in de incidentgemeente. 
Daarom hebben we de pool ver-
ruimd.” 
Er waren ruim meer dan acht aanmel-
dingen voor de functie van Algemeen 
Commandant, vertelt Sanne. “Dat 
was voor ons een positieve verras-
sing, het betekent ook dat er vanuit 
de gemeenten animo en draagvlak is 
voor deze nieuwe manier van werken 
met een stafsectie Bevolkingszorg.” De 
acht AC’en zijn inmiddels geworven. 
De overige kandidaten kunnen moge-
lijk als Hoofd Taakorganisatie aan de 
slag, als zij hierin geïnteresseerd zijn, 
zo geeft Sanne aan. De werving van 
de Hoofden Taakorganisatie start in 
september.

Opleiding en kwalificaties
Na de zomer krijgen de kers-
verse Algemeen Commandanten 
Bevolkingszorg een opleiding en 
kwalificatietoets aangeboden. Sanne: 
“Een werkgroep die bestaat uit coör-
dinerend gemeentesecretaris Huug 
Derksen, adviseurs crisisbeheersing 
van de gemeenten en medewerkers van 
het Veiligheidsbureau heeft daarvoor 
een goede opleider geselecteerd.”
Daarnaast is er een communicatie-
werkgroep opgericht, met daarin com-
municatieadviseurs van de gemeenten 

en de veiligheidsregio. Deze werkgroep 
buigt zich over het communicatie-
traject rondom de implementatie 
van de stafsectie Bevolkingszorg. 
Uitgangspunt is dat straks iedere 
gemeentelijke medewerker die een rol 
heeft tijdens een ramp of crisis (zowel 
aansturend als uitvoerend) weet wat 
er veranderd is en wat het verhaal is 
achter deze veranderingen. En, ook 
heel belangrijk, dat hij of zij de ‘nieu-
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we gezichten’ van de regionale pools 
Bevolkingszorg (her)kent. 
“De komende maanden gaan we ons 
voorbereiden op de werving van de 
Hoofden Taakorganisatie. Ook daar-
bij zullen we weer een beroep doen op 
de gemeentesecretarissen en de advi-
seurs crisisbeheersing”, aldus Sanne. 

lees verder op pagina 2

De eerste functiespecifieke opleidingsdagen voor de Officieren van Dienst-Bevolkingszorg hebben 

plaatsgevonden. Dit professionaliseringstraject loopt parallel aan de implementatie van de stafsectie 

Bevolkingszorg. 
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Meer informatie 
Alle eerder verschenen en nog te ver-
schijnen artikelen over de implemen-
tatie van de stafsectie Bevolkingszorg 
worden bijeen gebracht op de website 
van de Veiligheidsregio Gelderland-
Zuid. 

Ook 
crisiscommunicatie 
ingebed

Communicatie tijdens een ramp of crisis is een gemeen-
telijk proces. Naast de stafsectie Bevolkingszorg zijn de 
gemeenten samen ook verantwoordelijk voor de stafsec-
tie Crisiscommunicatie. Deze sectie werkt in Gelderland-
Zuid al langer met een regionale pool, waarin commu-
nicatieadviseurs van gemeenten en enkele van politie en 
veiligheidsregio participeren. 
De stafsectie Crisiscommunicatie opereert tijdens een 
ramp of crisis als zelfstandige kolom met een Algemeen 
Commandant Communicatie als leidinggevende en verte-
genwoordiger in het ROT. De gemeentesecretarissen heb-
ben nu met elkaar afgesproken dat zij in de ‘koude’ situ-
atie verantwoordelijk zijn voor een kwalitatief en kwanti-
tatief goed gevulde regionale pool. Hiermee is de stafsec-
tie Crisiscommunicatie nadrukkelijker dan voorheen als 
gemeentelijk proces ingebed in de crisisorganisatie.  

vervolg van pagina 1

Op maandagavond 21 mei is Hubert Bruls tijdens een bij-
zondere raadsvergadering beëdigd en geïnstalleerd als bur-
gemeester van Nijmegen. Hij is tevens de nieuwe voorzitter 
van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Hubert Bruls is lid van het CDA. Sinds 2005 was hij burge-
meester van Venlo. Hij was ook lid van de Tweede Kamer 
en daarvoor -van 1998 tot 2002- wethouder in Nijmegen. 

Wat stond er zoal op de agenda van 
de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 
en haar sectoren in 2011? Hoeveel 
GRIP’s waren er bijvoorbeeld? 
Hoeveel meldingen kwamen er binnen 
op de meldkamer? Hoeveel instruc-
teurs van de brandweer werden bijge-
schoold? Hoe vaak leverde de GHOR 
een evenementencoördinator? En 
hoeveel A1-ritten maakte de ambulan-
cevoorziening in 2011?  

Kort en bondig
Deze en andere feiten en cijfers zijn 
terug te lezen in het jaaroverzicht 
2011 dat eind april is verschenen. 
Het korte en bondige jaaroverzicht 
in zakformaat pretendeert geen vol-
ledigheid, maar geeft aansprekende 
voorbeelden. 

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 
heeft een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten met de drinkwaterbedrijven 
Vitens en Dunea. Vitens is de produ-
cent en leverancier van drinkwater in 
de regio. Dunea heeft twee waterzui-
veringsinstallaties in Brakel, gemeente 
Zaltbommel. 

In het convenant en de bijbehorende 
actielijst zijn door de Veiligheidsregio 
en de drinkwaterbedrijven onder meer 
afspraken gemaakt:
• over de wijze waarop de betrokken 

crisisfunctionarissen met elkaar 
samenwerken; 

• die in het regionale crisisplan van 
de veiligheidsregio moeten worden 
opgenomen, bijvoorbeeld over 
risico- en crisiscommunicatie en 
distributie nooddrinkwater; 

• die de sectoren in hun continuï-
teitsplannen of crisisplannen moe-
ten opnemen; 

• over de wijze waarop de gezamen-
lijke afspraken worden beoefend; 

• over alarmering, opschaling, inzet 
en afschaling. 

Meer informatie
Voor meer informatie over het conve-
nant drinkwater kunt u contact opne-
men met Susan van Petten van het 
Veiligheidsbureau, e-mail: 
susan.van.petten@vrgz.nl. 

Veiligheidsregio en 
drinkwater bedrijven 
sluiten convenant

De	VRGZ	in	2011:	
jaaroverzicht	verschenen

Ook digitaal
Het jaaroverzicht is per post verzon-
den aan de externe partners en
is daarnaast in pdf te vinden op de
VRGZ-website.  

Nieuwe	voorzitter	Veiligheidsregio	
Gelderland-Zuid

Klik hier om direct naar de eerder 
verschenen artikelen te gaan. 

De VRGZ in 2011

http://www.vrgz.nl/media/37847/veiligheidsregio%20gz%20jaarversl%202011.pdf
http://www.vrgz.nl/veiligheidsbureau/regionaal-crisisplan/bevolkingszorg.aspx
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De mediatraining nam een dagdeel in 
beslag en kende een praktische opzet. 
Na wat theorie, waarbij de twee trai-
ners tips gaven over het omgaan met 
de pers, kregen de brandweerwoord-
voerders diverse vragen op zich afge-
vuurd van een kritische ‘journalist’. 
Aan het slot van de training stond de 
deelnemers nog een studiogesprek te 
wachten.  

Afspraken per gemeente
Over wie wanneer de persvoorlichting 
bij GRIP 0-incidenten verzorgt, zijn 
afspraken gemaakt in het regionaal 
managementteam van de brandweer. 
Niet alleen voor de persvoorlichting 
ter plekke, tijdens een brand, maar 
ook voor de beantwoording van tele-
fonische persvragen zijn afspraken 
gemaakt. Zo beantwoordt de cluster-
commandant telefonische persvragen 
toegespitst op de feitelijke incidentbe-
strijding tijdens of na afloop van het 
incident. Als de clustercommandant 
niet aanwezig of beschikbaar is, ver-

zorgt een door de clustercommandant 
aangewezen functionaris de telefo-
nische persvoorlichting. De woord-
voering over de nafase en uitgifte van 
persberichten gebeuren onder regie 

Brandweer	klaargestoomd	
voor persvoorlichtingstaak 

Het project Samen	Sterker! (regio-
nalisering van de brandweer) is begin 
mei een nieuwe fase ingegaan. In de 
realisatiefase ligt de nadruk op de 
bedrijfsvoering van de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid. Hiervoor zijn imple-
mentatieteams in het leven geroepen 
op de terreinen Personeel, Facilitair, 
ICT en Financiën “We moeten de vaart 
erin houden zodat we op 1 januari 
2013 daadwerkelijk zijn geregiona-
liseerd”, zegt programmamanager 
Monique Schriever. 
Op 28 juni neemt het algemeen 
bestuur een besluit over o.a. de 
gemeenschappelijke regeling, de finan-
ciële bijdrage en de dienstverlenings-
overeenkomsten. 

Tijdens dit overleg kwamen onder 
meer de ‘plussen en minnen’ rondom 
de inrichting van de bedrijfsvoering in 
de VRGZ kwamen aan bod. 

Kosten	ICT	in	beeld
De inrichting van een nieuw ICT-
landschap in de VRGZ speelt een 
belangrijke rol. En dat kost (veel) geld. 
De VRGZ heeft de gemeentesecretaris-
sen gevraagd om de ICT-omgeving 
voor de clusters tijdelijk in de lucht te 
houden totdat de VRGZ de migratie in 
2013 heeft afgerond. 

Projectorganisatie	Samen	Sterker!	
presenteert cijfers aan gemeentesecretarissen

Op 1 juni hebben regionaal commandant Marijke van Veen en programma-
manager Monique Schriever de ontvlechtingscijfers gepresenteerd aan de 
gemeentesecretarissen van de achttien gemeenten in Gelderland-Zuid. Dit 
deden zij in het kader van de regionalisering van de brandweer. 

Start	nieuwe	fase	
regionalisering

In totaal 57 officieren, hoofd officieren, commandanten van 
dienst en clustercommandanten volgden dit voorjaar een 
mediatraining. De training was georganiseerd omdat de 
persvoorlichting in Gelderland-Zuid bij zogenoemde ‘GRIP 
0’-branden sinds 1 november 2011 is overgegaan van de 
politie naar de brandweer. Voorheen deden de politievoor-
lichters in Gelderland-Zuid de woordvoering bij dergelijke 
incidenten.   

Burgemeesters	aan	zet
Monique: “De gemeentesecretarissen 
hebben nu een goed beeld hoe de cij-
fers tot stand zijn gekomen. Zij zijn nu 
klaar voor de ambtelijke voorbereiding 
richting hun burgemeesters. Want 
op 28 juni nemen de burgemeesters 
allemaal een besluit of zij het concept-
voorstel tot regionalisering doorleiden 
naar hun colleges en raden waarbij 
de financiële bijdrage natuurlijk een 
belangrijk onderdeel is.” 

van de gemeente waarin het GRIP 
0-incident plaats vond. Afhankelijk 
van de per gemeente gemaakte afspra-
ken kan dit de clustercommandant of 
de gemeentelijke persvoorlichter zijn.



Hierna werd de 
heer Klitsie, oud-
burgemeester 
van Oss en por-
tefeuillehouder 
brandweer in de 
Veiligheidsregio 
Brabant Noord, 
geïnterviewd  
door mevrouw 

Schuurmans-Wijdeven, burgemeester 
van Millingen aan de Rijn. Hij was 
uitgenodigd om zijn bestuurlijke erva-
ringen met regionalisering in zijn regio 
te delen. Wat hem tijdens dit traject 
in zijn regio opviel was dat de financi-
ele consequenties voor de gemeenten 
relatief laat in kaart werden gebracht, 
iets dat in onze regio tijdig is opge-
pakt. Hij adviseerde vooral op inhou-
delijke overwegingen te besluiten tot 
regionaliseren en niet vanwege een 
wettelijke verplichting.  
Mevrouw Schuurmans-Wijdeven sprak 
vervolgens over de versteviging van 
de bestuurlijke betrokkenheid bij de 
brandweer. Algemeen werd gedeeld 
dat de brandweer niet op afstand 
moet komen te staan, maar dat de 

Geslaagde	middag	op	Slot	Loevestein
Op 11 juni 2012 kwamen in Slot Loevestein, aan de rand 
van onze regio, de leden van het algemeen bestuur van de 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bijeen om te praten over 
onder meer de regionalisering van de brandweer. Marijke 
van Veen, algemeen directeur van de VRGZ en regionaal 
commandant, blikte tijdens deze middag terug op het regio-
naliseringsproces vanaf 2008 tot nu. 

burgemeesters actief betrokken moe-
ten blijven bij de brandweer. Dat kan 
in overleg met de clustercommandant, 
maar ook in het (blijven) bezoeken 
van vaardigheidstesten, huldigingen en 
andere brandweerevenementen.
Daarna presenteerde de heer 
Van Schelven, burgemeester van 
Culemborg en portefeuillehouder 
Financiën, de financiële cijfers.  Dit 
is een belangrijk onderdeel in het 
besluitvormingsproces. 

‘Brandweer	over	Morgen’
In de pauze kregen de aanwezigen 
een ‘speedrondleiding’ door Slot 
Loevestein, met speciale aandacht 
voor Hugo de Groot en zijn gedachte-
goed aangaande bestuursvorming en 
mensenrechten.
Marijke van Veen sloot de dag af met 
een korte vooruitblik van de ontwik-
kelingen die op de veiligheidsregio’s 
afkomen, dus ook op Gelderland-
Zuid. Een belangrijke ontwikkeling is 
‘Brandweer over Morgen’. De brand-
weer van de toekomst zal meer nadruk 
gaan leggen op het voorkomen van 
incidenten. Ook zullen eigenaren en 
gebruikers van gebouwen  worden 
gestimuleerd om eigen verantwoorde-
lijkheid te nemen voor de veiligheid. 
Marijke: “Ik vond het een geslaagde 
middag en zie deze dag als een goede 
voorbereiding voor de discussie op 28 
juni in het algemeen bestuur.”

Vooraf had een aantal van de aanwe-
zigen reeds 55 vragen via e-mail inge-
diend bij Marcel Meeuse, hoofd van 
het Veiligheidsbureau. Hij begon de 
avond met een presentatie over onder 
meer de rampenbestrijdings- en crisis-
beheersingsorganisatie en de opscha-
lingssystematiek waarmee deze werkt.  
“Een deel van de vragen kon ik tijdens 
de presentatie al beantwoorden, de 
rest hebben we daarna zo goed moge-
lijk beantwoord.” Naast Marcel waren 
ook vertegenwoordigers van de sector 
brandweer van de VRGZ, de gemeente 
Nijmegen, de GGD, het Waterschap 
en politie aanwezig om vragen uit het 
publiek te beantwoorden. 
Ook zette Marcel de context van een 
rampbestrijdingsplan uiteen: “Een 
rampbestrijdingsplan zit aan de ‘ach-
terkant’ van de keten. De keten begint 
met het bestemmingsplan, daarna 
volgen alle verplichte documenten 

Inspraakavond concept-
rampbestrijdingsplan	TWO

van het bedrijf, dan wordt de omge-
vingsvergunning afgegeven en op basis 
daarvan volgt het rampbestrijdings-
plan. Het gaat in het rampbestrij-
dingsplan dus niet om de vraag of een 
bedrijf wel of niet op een bepaalde 
locatie moet zitten. Het rampbestrij-
dingsplan is een hulpmiddel voor de 
operationele diensten om bij inciden-
ten bij een specifiek object meteen te 
weten wat er gedaan moet worden en 
wat de bijzonderheden zijn. Als er bij 
TWO iets gebeurt, rukken er direct vijf 
brandweervoertuigen met experts aan 
boord uit. We staan meteen paraat.”

‘Dit	werkt	goed’	
Het organiseren van informatiebij-
eenkomsten voor omwonenden en 
belangengroeperingen bij het herzien 
van een rampbestrijdingsplan zal het 
Veiligheidsbureau samen met andere 
betrokken partijen blijven doen. “Dit 
werkt heel goed”, vindt Marcel. “Het 
bieden van openheid en beantwoor-
den van vragen die leven onder omwo-
nenden en belangengroeperingen heeft 
meerwaarde voor alle partijen. Het 
houdt ons ook scherp.”  
De inspraak op het concept-rampbe-
strijdingsplan voor TWO Chemical 
Logistics loopt tot 28 juni.

Op www.vrgz.nl > organisatie > rampbestrijdings-

plannen publiceert de VRGZ de (concept-)plannen.

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 
organiseerde op maandagavond 11 
juni een inhoudelijke bespreking van 
het concept-rampbestrijdingsplan 
van TWO Chemical Logistics voor 
belangstellenden. De informatie-
avond werd gehouden in de Post 
Centrum van Brandweer Nijmegen. 
Vertegenwoordigers van onder 
meer de Gelderse Natuur- en 
Milieufederatie,Vereniging Leefmilieu, 
Nijmeegse en Beuningse raad en een 
omwonende waren erbij aanwezig. 
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First	Impression	Report
Vragenlijst korte evaluatie GRIP

Multidisciplinair leeragentschap werpt vruchten af
‘Evalueren	leidt	tot	concrete	verbeteringen’
Het leren van GRIP-incidenten staat al langere tijd hoog op de agenda van 
de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Het ‘multidisciplinaire leeragentschap’, 
waarmee evaluaties uitgezet worden en leer- en verbeterpunten opgepakt, geeft 
hier concreet handen en voeten aan. Sanne Bastings van het Veiligheidsbureau 
coördineert het leeragentschap: “Evalueren meteen na een incident, ook wel een 
‘First Impression Report’ (FIR) genoemd, heeft zin en levert veel op.”

In 2010 schreef Multi>Nieuws voor het 
eerst over het multidisciplinaire leer-
agentschap, dat toen nog in de kin-
derschoenen stond. “Inmiddels zijn we 
een stuk verder”, vertelt Sanne. “Na 
elk GRIP-incident in onze regio volgt 

een evaluatie die leidt 
tot concrete leer- en 

verbeterpunten.” 
Zo leverde de 
evaluatie van de 
grote brand in 
Weurt (okto-
ber 2010) veel 
verbeterpunten 

op die alle-

met prioriteit en 
draagvlak bin-
nen alle kolom-
men opgepakt 
worden. Sanne: 
“Evalueren heeft 
zin! We maken 
de cirkel echt 
rond, en vinden 
het daarom 
belangrijk dat 
functionarissen 
van COPI, ROT 
en BT weten wat 
er met hun ver-
beterpunten is 
gebeurd. We zoe-
ken nog naar een 
manier om die 
terugkoppeling 
voor functionaris-
sen in de crisisor-
ganisatie goed te 
organiseren.”

Het First Impression Report vindt u op pagina  

72 van het Zakboek crisisbeheersing.

Algemeen
1.  Samenstelling team
2.  Zaten alle partijen die nodig 

waren aan tafel of werd een 
partij/expertise gemist?

 
Basisvereisten	
Alarmering
3.  Is de alarmering juist verlopen?
  
Op- en afschaling
4.  Was de reden van opschaling 

duidelijk?
5.  Is op tijd opgeschaald?
6.  Is op tijd afgeschaald?
7.  Is in het juiste coördinatieni-

veau gewerkt?
 
Leiding	en	coördinatie
8.  Was je tevreden over de leiding?
9.  Hoe was de afstemming met 

het/de andere team(s)? (GMK, 
CoPI, ROT, GBT, GRMT, RBT)

Veiligheid
10. Was de veiligheid van eigen perso-

neel in alle gevallen geborgd?
11. Was de veiligheid van de omgeving 

in alle gevallen geborgd?

Informatiemanagement
12. Was voldoende informatie van 

eigen en andere team(s) beschik-
baar voor besluitvorming?

 
Teamcompetenties 
13. Hoe was de samenwerking binnen 

het team?
14. Is snel een gedeeld beeld van het 

incident en de gevolgen daarvan 
tot stand gebracht?

15. Is de communicatie binnen het 
team en naar/van andere teams/
partijen goed verlopen?

16. Zijn de verschillende rollen binnen 
het team goed opgepakt?

 
Onderzoek 
17. Is er mono- danwel multidisci-

plinair onderzoek uitgevoerd of 
gewenst?

 
Overig
18. Hoe waren facilitaire zaken 
 geregeld?
19. Heb je verder nog vragen of 

opmerkingen over het incident zelf 
of de afhandeling daarvan? Wat 
ging goed/wat ging fout?

maal zijn doorgevoerd. Sanne: “Dat 
is een voorbeeld van een grote en 
langdurige evaluatie. We zien echter 
dat ook de korte evaluaties vanuit het 
Commando Plaats Incident (COPI), 
Regionaal Operationeel Team (ROT) 
en Beleidsteam (BT) direct na een 
incident heel veel vruchten afwerpen. 
Uit deze FIR’s komen veel leer- en ver-
beterpunten waarmee we snel winst 
kunnen boeken: we zien meteen welke 
dingen eruit springen en voorrang ver-
dienen.” 
Sanne geeft als voorbeelden dat de 
adviseurs crisisbeheersing naar aan-
leiding van een GRIP-incident een 
training ‘Eigen veiligheid en incident-
management’ aangeboden hebben 
gekregen en dat de techniek in de 
COPI-bak nu goed is geregeld. 

Cirkel rond maken
Het Directieteam Veiligheid (DTV) 
-met daarin vertegenwoordigers van 
politie, gemeenten en veiligheids-
regio- is eigenaar van de leer- en 
verbeterpunten. Zo kunnen punten 
die er na een evaluatie uit springen 
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Grote internationale oefening in grensgebied 

Noodlanding vliegtuigje stelt internationale samenwerking op de proef
Een prachtige regenboog én plenzende 
regen vormden op woensdagavond 25 
april 2012 het decor van een interna-
tionale oefening aan de Lagewald in 
Groesbeek, vlak bij de grensovergang 
Wyler. De bemanning van vijf Duitse 
brandweervoertuigen uit Kranenburg, 
Wyler, Nütterden en Zyfflich en de 
ploegen van twee tankautospuiten 
en een redvoertuig uit Groesbeek en 
Ubbergen staken tijdens de oefening 
de handen flink uit de mouwen. De 
Nederlandse politie zorgde voor de 
afzettingen en een Nederlandse ambu-
lance en Duitse Rettungswagen waren 
druk met de verzorging van een aantal 
gewonden. 

De gewonden zijn het gevolg van een 
noodlanding van een klein vliegtuigje. 
Het vliegtuigje raakt daarbij een 
manage, waardoor op de bovenver-
dieping een fikse brand ontstaat. Een 
personenauto moet ten gevolge van 
de noodlanding uitwijken en komt op 
z’n zijkant tot stilstand. De bestuur-
der ligt bekneld in het autowrak. In 
de manage worden twee personen 
vermist en vier paarden lopen in 
paniek in de bak rond. De piloot 
van het vliegtuig is verdwenen en zijn 
passagier raakt bij de noodlanding 
gewond. Hij lijkt bovendien beschon-
ken te zijn.  

De brandweereenheden konden aan 
de slag met het blussen van de brand 
in de manage en het redden van de 
vermiste personen en de vier paarden. 
Het vliegtuigje lekte kerosine en dat 
vereiste een kleine schuimblusinzet. 
Uiteraard was het ook aan de brand-
weer om de beknelde automobilist uit 
het autowrak te bevrijden. 

Opbouwen waterwinning 
Dit alles stelde de samenwerking tus-
sen de Duitse en Nederlandse hulp-
verleners flink op de proef. “Bij het 
opbouwen van de waterwinning werd 
goed samengewerkt”, vertelt Michael lees verder op pagina 7

Hohl van de sector Brandweer van de 
VRGZ. Hij leidde de oefening die werd 
begeleid door een tienkoppige oefen-
staf. Michael: “Doordat de water-
winning aan Nederlandse zijde werd 
bemoeilijkt door een defecte waterlei-
ding, bouwde de Duitse brandweer de 
waterwinning vanaf de Hauptstrasse 
in Wyler op. Duitse slangen werden 
aangesloten op een Nederlandse tank-
autospuit om vervolgens een ander 
Nederlands voertuig te voeden.” 

Vakjargon vergroot taalbarrière 
Ook bij de slachtofferredding verliep 
de internationale samenwerking soe-

pel. “Er werd hierbij goed samenge-
werkt door de Nederlandse ambulan-
ce en de Duitse Brandweer”, aldus Jos 
Dresen van de sector Brandweer én 
waarnemer tijdens de oefening. Toch 
zag Jos ook nog wat verbeterpunten. 
“Wat beter kan is het delen van het 
beeld op internationaal niveau. De 
informatie was beschikbaar, maar je 
zag dat mensen soms wat zoekende 
waren. De samenwerking kan hier 
en daar ook wat intensiever. Ik denk 
daarbij bijvoorbeeld aan het uitwis-
selen van portofoons en een goede 
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vervolg van pagina 6

Wat is een physician assistant?
Physician assistants zijn professionals 
in de gezondheidszorg die taken van 
artsen overnemen. Iemand die de 
PA-masteropleiding gaat doen, moet 
eerder een andere HBO-opleiding in 
de zorg hebben afgerond (zoals ver-
pleegkunde) én een aantal jaren prak-
tijkervaring hebben in de zorg. Oscar: 
“Ik werk al jaren als (motor)ambu-
lanceverpleegkundige en kon dus zo 
instromen in deze masteropleiding.”

Hoe ziet de opleiding eruit?
“Het is een 2,5 jaar durende medische 
opleiding, die direct is afgeleid van de 
studie geneeskunde”, vertelt Oscar. 
“De studiebelasting bedraagt als snel 
zo’n 15 uur per week. In de eerste 
twee jaar krijg je veel theorie en prac-
tica. Ook loop je diverse stages. Het 
laatste half jaar staat in het teken van 
verdieping in het eigen vakgebied en 
onderzoek. Ik heb onderzoek gedaan 
naar hoe vaak de ambulancedienst 
wordt geconfronteerd met eerstelijns-
patiënten. Dit zijn mensen die eigenlijk 
niet met de ambulance naar het zie-
kenhuis vervoerd hoeven te worden, 
maar (spoed)huisartsenzorg nodig 
hebben. Uit mijn onderzoek bleek dat 
bij twee derde van de rapid responder-

inzetten (de motor - red.) en bij een 
kwart van de ambulance-inzetten er 
sprake is van een eerstelijns hulp-
vraag*.” Een verrassende uitkomst: 
“Het protocol van de ambulancever-
pleegkunde richt zich namelijk bijna 
helemaal op de tweedelijnszorg.”

Wat is de meerwaarde van een PA?
De bijdrage van de physician assistant 
ligt volgens Oscar precies in het ‘grijze 
gebied’ tussen (spoed)huisartsen-
zorg en ambulancezorg. “Hier valt 
veel winst te behalen door  zorg op 
maat. Je bent als BIG-geregistreerd 
PA uitgerust om individuele patiënten 
optimaal te helpen. Zo kun je een 
patiënt  thuis laten met goede nazorg, 
maar ook een hoogcomplexe acute 
patiënt stabiliseren voor vervoer naar 
het ziekenhuis. De PA in de ambulan-
cezorg heeft het beschouwende van 
de huisarts en het handelende van een 
ambulanceverpleegkundige.”
Het inzetten van de PA in de acute 
zorg wil Oscar graag samen met onder 
andere de huisartsen in de regio verder 
vormgeven. “De huisarts kent immers 
als geen ander zijn patiënt. Ik ben dan 
ook een groot voorstander van samen-
werking.”

Nieuw	binnen	de	sector	RAV:	de	physician	assistant
Oscar Francissen van de sector RAV van de VRGZ is in 
Nederland de eerste physician assistant (PA) die is opge-
leid binnen de ambulancesector. In maart voltooide hij de 
masteropleiding aan de Hogeschool Arnhem/Nijmegen 
(HAN) en sleepte en passant de eerste prijs in de wacht 
voor het beste afstudeeronderzoek. De sector RAV is nu 
dus een PA rijker, maar wat betekent dat?

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op de website van de 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Hier vindt u regelmatig 
nieuws vanuit de VRGZ en haar sectoren. Ook vindt u 
hier beleidsdocumenten (onder het kopje ‘organisatie’) en 
andere publicaties. Neem dus regelmatig eens een kijkje op 
www.vrgz.nl. 

* Eerstelijnszorg 

is die zorg waar 

mensen rechtstreeks 

en zonder doorver-

wijzing een beroep 

op kunnen doen, 

zoals op de zorg 

van de huisarts. 

Van tweedelijnszorg 

kunnen mensen pas 

gebruikmaken als ze 

een doorverwijzing 

hebben.

onderlinge informatievoorziening over 
wie welke rol heeft. Daarnaast merk ik 
ook dat er een taalbarrière is. Iedereen 
doet goed z’n best om zo duidelijk 
mogelijk te communiceren, maar het 
vakjargon is toch moeilijk te begrijpen 
in een vreemde taal. Ik merkte dat er 
een grote bereidheid tot samenwerken 
is. Dat vormt een belangrijke voor-
waarde voor verdere verbetering van 
de internationale samenwerking in de 
toekomst”, aldus Jos.   

Realistisch	scenario
De ruim zestig hulpverleners die 
deelnamen aan de oefening waren in 
ieder geval tevreden. “Ze vonden het 
een realistisch en uitdagend scenario, 
waarbij iedereen aan het werk kon. 
Dat is belangrijk”, aldus Michael Hohl 
na afloop van de oefening. Naast 
Michael tekenden ook Rudi de Bruin 
(Brandweer Millingen aan de Rijn-
Ubbergen-Groesbeek) en Norbert 
Jansen, brandweercommandant van 
Kranenburg, voor de organisatie van 
de oefening.

Physician assistant 

binnen de ambu-

lancesector Oscar 

Francissen is een 

groot voorstander van 

samenwerking met de 

huisartsen in de regio.

Vaker	nieuws	vanuit	de	VRGZ?	
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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. 

Communicatieadviseurs bijeen tijdens dag over crisiscommunicatie
Nieuw	alarmeringsmiddel	NL-Alert	dit	najaar	van	start

De ochtend stond in het teken van 
presentaties, ‘s middags gingen de 
aanwezigen zelf aan de slag. Jan 
Willem Bol, communicatieadviseur bij 
de gemeente Buren, trapte de dag af 
met een terugblik op de ontmanteling 
van de vliegtuigbom die in een grind-
gat bij Ingen terecht was gekomen, 
een situatie die leidde tot een GRIP 
3 in Gelderland-Zuid én in buurregio 
Utrecht. Wat ging er goed in de pers- 
en publieksvoorlichting en afstem-
ming met het Regionaal Operationeel 
Team (ROT) en wat zijn de leer-
punten? Vervolgens gaf Dick van 
Gooswilligen, directeur communicatie 
van de politie Hollands Midden, een 
toelichting op het CCT: een landelijk 
crisiscommunicatieteam dat ‘ingevlo-
gen’ kan worden als ondersteuning 
tijdens rampen en crises. Ook de 
herziening van de crisisorganisatie 
voor gemeenten volgens het regionaal 
crisisplan (RCP) kwam aan bod.

Landelijke	publiekscampagne	
Landelijk projectleider communicatie 
NL-Alert Chris Roelen, verbonden 

aan het ministerie  van Veiligheid en 
Justitie (V&J), gaf een presentatie over 
NL-Alert. Hij onthulde dat dit nieuwe 
alarmeringsmiddel voor burgers in 
november van dit jaar landelijk van 
start gaat. Mensen met een daarvoor 
geschikte telefoon kunnen dan in heel 
Nederland alarmeringsberichten van 
de overheid ontvangen. 
In Gelderland-Zuid is een werkgroep 
momenteel bezig met de implementa-
tie van NL-Alert. Een korte opleiding 
voor functionarissen in de regionale 
crisisorganisatie over de werking en 
mogelijkheden van het nieuwe alar-
meringsmiddel maakt deel uit van de 
implementatie. 
Een landelijke publiekscampagne 
ondersteunt de invoering van NL-Alert. 
Van veiligheidsregio’s en gemeenten 
wordt verwacht dat zij de landelijke 
campagnemiddelen regionaal en 
lokaal verspreiden.

82 tekens
Na kennisgemaakt te hebben met 
NL-Alert gingen de aanwezige com-
municatieadviseurs er zelf mee aan de 

Donderdag 31 mei organiseerde de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid de jaarlijkse bijeenkomst over crisiscom-
municatie voor de communicatieadviseurs van de achttien 
gemeenten in de regio. De dag werd dit keer gehouden in 
het centraal in de regio gelegen Echteld, gemeente Neder-
Betuwe. Actuele regionale en landelijke ontwikkelingen 
kwamen aan bod, zoals NL-Alert. 

Meerwaarde	NL-Alert:	
gericht alarmeren 

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 veiligheidsregio een bericht op en 
geeft aan voor welk gebied de waar-
schuwing geldt. De meldkamer zendt 
het bericht uit. Dit bericht bereikt 
mobiele telefoons in dat gebied bin-
nen enkele seconden.

slag. Onder deskundige leiding van 
Ellen Jagtman van de TU Delft, die 
veel onderzoek deed naar NL-Alert en 
de effectiviteit van korte alarmerings-
berichten, oefenden de deelnemers 
met het samenstellen van begrijpelijke 
en correcte berichten. Een hele uitda-
ging: een NL-Alert bestaat namelijk uit 
niet meer dan 82 tekens.

LEES HIER 
meer over 
NL-Alert
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http://www.nederlandveilig.nl/noodsituaties/nl-alert/
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