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Multi›Nieuws
Implementatie stafsectie bevolkingszorg in het Regionaal Crisisplan
Deelplan, handboek en werving hoofden taakorganisatie
In de implementatie van de stafsectie bevolkingszorg in 
het project iRCP, dat staat voor: implementatie Regionaal 
Crisisplan, zijn de afgelopen maanden weer een aan-
tal belangrijke stappen gezet. Multi>Nieuws geeft een 
update.

Onder de projectgroep implementatie 
bevolkingszorg hangen drie werkgroe-
pen: planvorming, opleiden, trainen 
en oefenen (OTO) en beleid, beheer 
en informatie. De werkgroep plan-
vorming heeft in mei en september 
respectievelijk het deelplan bevolkings-
zorg en het handboek voor de officier 
van dienst bevolkingszorg (OvD-Bz) 
opgeleverd. Het deelplan beschrijft de 
context waarbinnen bevolkingszorg 
in Gelderland-Zuid plaatsvindt en de 
wijze waarop taken, verantwoordelijk-
heden en bevoegdheden tijdens een 

crisis monodisciplinair zijn 
georganiseerd. 
Omdat in de veiligheidsregio 
nog niet formeel volgens 
het deelplan bevolkingszorg 
wordt gewerkt, zal het nu 
vooral gebruikt worden bij 
basisopleidingen bevolkings-
zorg en functieopleidingen 
tot officier van dienst, alge-
meen commandant, hoofd 
taakorganisatie of teamlei-
der. 

Processen en procedures
In het handboek voor de 
OvD-Bz (die de leidingge-
vende van de gemeente is 
op het plaats incident) zijn 
alle processen en procedures 
neergelegd, waar de officier 
bij de uitvoering van zijn 
taken mee te maken kan 
krijgen. Daarnaast bevat het hand-
boek checklists voor diverse incident-
scenario’s, zoals een asbestbrand, een 
grote brand in een zorginstelling, een 
instorting van een gebouw en een ver-
keersongeval met gevaarlijke stoffen. 
Het handboek is digitaal verspreid aan 
alle veertig officieren van dienst bevol-
kingszorg in Gelderland-Zuid.

Hoofden taakorganisatie
In september is gestart met de werving 
van 24 regionale functionarissen voor 
de functie van hoofd taakorganisatie. 
Deze taakorganisaties zijn: publieke 
zorg (opvang en verplaatsen mens 
en dier, bijzondere uitvaartzorg en 
voorzien in primaire levensbehoeften), 
omgevingszorg (milieu-, ruimte- en 

lees verder op pagina 2

bouwbeheer), informatie en evacuatie. 
Na selectie zullen deze functionarissen 
begin 2013 de opleiding volgen. 
De acht kandidaten die eerder dit jaar 
geselecteerd zijn voor de functie van 
algemeen commandant bevolkings-
zorg volgen in november de oplei-
ding. In een volgende editie van de 
Multi>Nieuws leest u hier meer over.

•	 Burgemeester	Bruls	opent	‘post	Noord’	in	Lent

•	 Eerste	Kamer	stemt	in	met	wetswijziging	Wet	veiligheidsregio’s

•	 Samenwerkingsprotocol	Stichting	Salvage

•	 Oefening	gemeente	Tiel,	hulpdiensten	en	organisatie	

 voorafgaand aan Appelpop

•	 ‘De	Communicator	begint	nú	met	bellen’:	achter	de	schermen	

van een alarmeringstest

•	 Werkgeversavond	Brandweer	Maas	en	Waal

•	 Nijmeegse	raadsleden	kijken	achter	de	schermen	van	de	 

veiligheidsregio

Het handboek voor de officier van dienst bevolkingszorg -de leidinggevende van de gemeente op het plaats incident 

en te herkennen aan het oranje hesje- is opgeleverd.
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Leerzame	dag	
officieren van dienst 
Gelderland-Zuid en 
Brabant-Noord

De Veiligheidsregio’s Gelderland-Zuid 
en Brabant-Noord organiseerden 
op dinsdag 26 juni 2012 een geza-
menlijke dag voor de officieren van 
dienst bevolkingszorg uit beide regio’s. 
Doelen van deze dag waren: 
-  kennisuitwisseling en leren van 
 regionale incidenten;
-  verkenning van de competentie 

politiek bestuurlijke sensitiviteit van 
de OvD- Bz; 

-  verkenning van het netwerk van de 
OvD-Bz.

Checklists
Naast bijdrages van Wouter Jong van 
het Nederlands Genootschap van 
Burgemeesters en Josee Netten van 
Stichting Impact bespraken de officie-
ren een aantal casussen met elkaar, 
wat door iedereen als leerzaam en 
waardevol werd ervaren. De uitwer-
king van de casussen is verwerkt in de 
checklists die zijn opgenomen in het 
regionale handboek voor de OvD-Bz. 

 

vervolg van pagina 1

Klik	hier	voor	een	uitgebreid	
twitter-	en	fotoverslag	van	deze	

trainingsdag.

Burgemeester	Bruls	opent	‘post	Noord’	in	Lent
brandweer passende wijze. Voor de 
aanwezigen waren er vervolgens rond-
leidingen door het gebouw.

Gecombineerde	bezetting
Post Noord heeft een gecombineerde 
bezetting. Op maandag tot en met 
vrijdag levert een beroepsbezetting van 
negen mensen onder werktijden de 
brandweerzorg. 
Deze medewer-
kers voeren naast 
hun uitruktaken 
ook beheersma-
tige werkzaam-
heden uit op 
het gebied van 
brandpreven-
tie, preparatie 
(voorbereiding 
op incidenten) 
en opleiden en 
oefenen. 

‘s Avonds, ‘s nachts, in de weekenden 
en op feestdagen zijn twintig vrijwilli-
gers verantwoordelijk voor de uitruk. 
Zij voeren dezelfde operationele taken 
uit als de beroepsbezetting en voldoen 
aan dezelfde opleidings- en oefen-
eisen.

Burgemeester Hubert Bruls van de 
gemeente Nijmegen heeft maandag-
avond 24 september de nieuwe brand-
weerkazerne van Brandweer Nijmegen, 
post Noord aan de Griftdijk-Zuid in 
Lent geopend. Het doorknippen van 
het ‘lint’ geschiedde op voor bij de 

Eerste	Kamer	stemt	in	met	wetswijziging	Wet	veiligheidsregio’s
Veiligheid (IFV). In het IFV worden 
zes organisaties samengevoegd die 
als gemeenschappelijk kenmerk heb-
ben dat ze hun werkzaamheden 
hoofdzakelijk verrichten voor (partijen 
in) de veiligheidsregio’s. Dit zijn het 
NIFV, het Bureau Veiligheidsberaad, 
Bureau NVBR,  de Landelijke Faciliteit 
Rampenbestrijding, het Nederlands 
bureau brandweerexamens en het 
Landelijk Management Development 
voor veiligheidsregio’s. 

Met deze samenvoeging ontstaat een 
zelfstandig bestuursorgaan dat gericht 
is op ondersteuning van de veiligheids-
regio’s bij het uitvoeren van hun taken 
op het gebied van rampenbestrijding 
en crisisbeheersing. Het IFV is geves-
tigd in Arnhem en zal op 1 januari 
2013 van start gaan. 

De Eerste Kamer heeft op 25 septem-
ber ingestemd met de wetswijziging op 
de Wet veiligheidsregio’s. De wetswij-
ziging regelt dat alle brandweergerela-
teerde taken naar de veiligheidsregio’s 
worden overgedragen: per 1 januari 
2014 dient de brandweer in alle 25 
veiligheidsregio’s geregionaliseerd 
te zijn. In Gelderland-Zuid ligt deze 
datum op 1 januari 2013.
Daarnaast regelt de wetswijziging de 
oprichting van een Instituut Fysieke 

http://www.vrgz.nl/veiligheidsbureau/regionaal-crisisplan/bevolkingszorg/verslag.aspx
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Samenwerkingsprotocol	
Stichting	Salvage

Het landelijk overleg van coördinerend 
gemeentesecretarissen heeft in haar 
overleg van 6 september 2012 inge-
stemd met het samenwerkingsproto-
col met de Stichting Salvage. 
Stichting Salvage is opgericht door het 
Verbond van Verzekeraars en treedt 
op namens alle Nederlandse verzeke-
raars. De stichting verzorgt eerste hulp 
en opvang na incidenten die gedekt 
worden door brandverzekeringen, 
ongeacht of de getroffene deze heeft 
afgesloten. 

Raakvlakken
Het werk van Stichting Salvage heeft 
raakvlakken met enkele gemeentelijke 
processen in de rampenbestrijding en 
crisisbeheersing, zoals het opvangen 
en vervoeren van mens en dier en het 
registreren van schade en milieu- en 
bouwbeheer. In het samenwerkings-
protocol zijn afspraken gemaakt over 
ieders taken en verantwoordelijkhe-
den, alarmering van de schadecoör-
dinator en kostenverdeling. 
Het samenwerkingsprotocol is in 
Gelderland-Zuid geborgd in het 
handboek voor de officier van dienst 
bevolkingszorg (meer informatie hierover 
vindt u op pagina 1 - red.). Daarnaast 
wordt het protocol doorvertaald in 
de draaiboeken van de gemeentelijke 
processen. 

Project	GROOTER	genomineerd	voor	
Don	Berghuijs	Award	2012

Het project GROOTER is samen met 
drie andere projecten geselecteerd 
voor de Don Berghuijs Award 2012. 
Deze prijs, voorheen de Veiligheid-
award, zet innovatieve projecten in de 
schijnwerpers die bijdragen aan een 
meer effectieve en efficiënte organisa-
tie van veiligheid. 

Betrokkenheid	VRGZ
Het project GROOTER wordt uitge-
voerd in opdracht van het landelijk 
overleg van coördinerend gemeentese-
cretarissen en heeft diverse producten 
opgeleverd op het gebied van het wer-
ven en opleiden van gemeentelijke 
sleutelfunctionarissen in de rampen-
bestrijding en crisisbeheersing. Zo is 
een opleidingskader voor de basisop-
leiding Crisisbeheersing gemaakt en zijn 
voor een aantal sleutelfuncties binnen 

de gemeentelijke kolom kwalificatie-
profielen, opleidingskaders en ‘proe-
ven van bekwaamheid’ opgesteld. 
De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is 

vanaf de start betrokken geweest bij 
het project. Naast dat Gelderland-
Zuid de projectsecretaris heeft 
geleverd, heeft de regio een bijdrage 
geleverd aan de producten voor de 
officier van dienst bevolkingszorg en 
de producten voor de crisiscommuni-
catie. 

Breng	uw	stem	uit
Stem mee op het project GROOTER 
via: www.veiligheidaward.nl. 13 
december wordt tijdens het Captains 
Dinner Veiligheid de winnaar van de 
Don Berghuijs Award 2012 bekend 
gemaakt. 

Korte terugblik 
gemeentesecretarissenoverleg
Op 14 september kwamen de 
gemeentesecretarissen van de acht-
tien gemeenten in Gelderland-Zuid bij 
elkaar voor een overleg. Tijdens dit 
overleg werden zij bijgepraat over de 
stand van zaken rondom regionalise-
ring van de brandweer.

Regionalisering brandweer
Peter Kramer, deelprojectleider ICT, 
gaf de gemeentesecretarissen informa-
tie over ICT en regionalisering. Daarna 

Het projectteam GROOTER bestaat uit mede-

werkers van verschillende veiligheidsregio’s, 

onder wie ook een collega uit Gelderland-Zuid: 

Susan van Petten (staand, uiterst rechts) van het 

Veiligheidsbureau.

kregen de gemeentesecretarissen een 
toelichting van Yvette Maass, project-
leider Huisvesting en Facilitaire zaken, 
over de huisvesting van de brandweer 
na regionalisering. Hierbij kwamen 
zaken aan de orde zoals de gebruikers-
overeenkomsten en de fiscale gevolgen 
van regionalisering. 
Tot slot werd er uitleg gegeven over 
een aantal P-aangelegenheden zoals 
de plaatsingsprocedure. 



Myrna van ‘t Hof is ambtenaar ram-
penbestrijding bij de gemeente Tiel. 
Samen met Mark de Laat van het 
Veiligheidsbureau bereidde ze de oefe-
ning ‘vol is vol’ voor, die de dinsdag 
vóór Appelpop werd gehouden in de 
raadszaal in Tiel. Ook vorig jaar werd 
een dergelijke oefening vlak voor het 
evenement georganiseerd. Myrna: 
“Het is goed om kort voor zo’n groot 
evenement iedereen te zien en te leren 
kennen. Dat geeft een prettig gevoel, 
je weet dan: mocht er wat gebeuren, 

Gemeente, hulpdiensten en organisatie oefenen voorafgaand aan evenement

‘Goed	om	de	machine	te	laten	draaien’
Het grootste gratis muziekfestival van Nederland, dat is 
Appelpop. Elke tweede vrijdag en zaterdag van september 
is het feest op de Waalkade in Tiel. Een feest dat steeds 
drukker bezocht wordt: trok Appelpop in 2001 nog zo’n 
30.000 bezoekers, tien jaar later zijn dat er rond de 
160.000. Gemeente, organisatie en hulpdiensten werken 
intensief samen om het festival veilig te laten verlopen. 
In de week voorafgaand draaiden ze op initiatief van de 
gemeente Tiel gezamenlijk een oefening. “Het geeft een 
prettig gevoel om elkaar kort voor het evenement te zien 
en te leren kennen.”

dan heb ik met die en die te maken. 
Daarnaast is het gevoelsmatig ook een 
aftrap: de oefening hoort er echt bij.” 
Daarnaast draagt de gemeente graag 
bij aan het scenario om eventuele 
bestuurlijke dilemma’s én de crisis-
communicatie nog eens goed voor het 
voetlicht te krijgen. “Dat zijn voor ons 
als gemeente belangrijke thema’s die 
we graag oefenen met de hulpdien-
sten”, aldus Myrna.

Multidisciplinaire samenwerking
Hans Beenakker, de burgemeester van 
Tiel, woonde de oefening bij en prees 
de grote, multidisciplinaire opkomst. 
Ook onderstreepte hij het belang van 
oefenen en het met elkaar bespreken 
van scenario’s, zowel voor de reguliere 
als voor een opgeschaalde situatie.
Het scenario ‘vol is vol’ dat deze 
middag beoefend werd, ging in op 
een steeds voller terrein en dreigend 
noodweer. Vragen hierbij waren: wat 
is vol eigenlijk, heeft iedereen hetzelfde 
beeld daarbij? Wat verandert er in de 
rollen als er opgeschaald wordt van 
veiligheidsoverleg naar COPI? En: hoe 
werken de verschillende crisisteams 
(COPI, ROT) samen? 

Wie	doet	wat?
Robert Maasbach van Stichting 
Muziekstad Tiel, de organisator van 
Appelpop, draaide mee in het ROT 
vanuit zijn rol als coördinator veilig-

heid op het terrein. 
Hij vertelt: “Het is goed om met elkaar 
te oefenen. De details van zo’n oefe-
ning interesseren me eerlijk gezegd 
nooit zo: hoe laat het onweer precies 
losbarst en of er bij wijze van spreken 
óók nog een trein ontspoort. Wat 
ik waardevol vind, is het meekijken 
op het niveau van de verschillende 
gremia. Wie is wie en welk team doet 
wat? Tijdens een oefening laten we 
de machine die we op papier bedacht 
hebben in de praktijk draaien.”

Hoe verliep 
Appelpop	2012?

Wibo Wijnhoven, evenementencoördinator 
van de GHOR en lid van het veiligheids-
overleg:
“Het was lekker druk maar goed te 
doen voor de EHBO en ambulan-
cehulpverlening. Het weer was ook 
perfect. In het veiligheidsoverleg 
-met gemeente, organisatie en hulp-
diensten- hebben we onder meer de 
drukte voortdurend gemonitord en 
deze is nooit onbeheersbaar of onvei-
lig geworden. De publieksdichtheid 
is gemeten via camera’s en twitter, 
lichtkranten en de programmering zijn 
ingezet voor crowdmanagement. 
Het was weer een mooi evenement!”

In Tiel oefenden hulpdiensten, gemeente en organisatie de dinsdag voor Appelpop: “Het is goed om kort ervoor iedereen te zien 

en te leren kennen”.
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“Je bent eigenlijk nét te laat”, zegt 
brandweercentralist Gerrit Klop als hij 
mij om tien voor zeven ‘s avonds bin-
nen laat op de Gemeenschappelijke 
Meldkamer (GMK) van Gelderland-
Zuid. “We hebben zojuist een GRIP 1 
gehad; een brand bij een bakkerij in 
Tiel, midden in het centrum. Binnen 
een uur was de brand onder controle. 
We zijn aan het afschalen. Je hebt de 
hectiek dus net gemist.” 
Ik had inderdaad graag eens mee-
gekeken wat er -letterlijk- achter de 
schermen op de meldkamer gebeurt 
tijdens een GRIP-situatie. Maar daar 
ben ik vanavond niet voor gekomen. 
Voor nu staat de alarmeringstest met 
de Communicator gepland, en ik ben 
benieuwd hoe zo’n test gaat. 

Achter de schermen van een alarmeringstest 
‘De	Communicator	begint	nú	met	bellen’
Vier keer per jaar houdt de VRGZ een testweek met de 
alarmeringscomputer Communicator. Hoe verloopt zo’n 
alarmeringstest op de meldkamer? Multi>Nieuws was 
tijdens de test van donderdag 13 september te gast bij 
brandweercentralist Gerrit Klop en keek mee.

Door Simone Schouten

Gerrit Klop heeft deze avond dienst en 
zal laten zien hoe de Communicator 
werkt. In dat opzicht heb ik misschien 
juist geluk, want gaat een alarmerings-
test door als er tegelijkertijd een GRIP-
incident gaande is? Gerrit: “Nee, als er 
een groter incident is waardoor wij het 
op de meldkamer heel erg druk heb-
ben, dan heeft het laten doorgaan van 
de test met de Communicator zeker 
niet de hoogste prioriteit.” 

‘Weet	hoe	het	werkt’
De alarmeringstest van vanavond 
maakt deel uit van de testweken met 
de alarmeringscomputer; vanaf 2012 
vinden deze vier keer per jaar plaats. 
Enerzijds om de techniek te testen, 
anderzijds om de routine aan de 
andere kant van de lijn te vergroten. 
Met andere woorden: een goedlopen-
de, vlotte alarmering hangt in hoge 
mate af van of én hoe de mensen 
de Communicator beantwoorden. 
Gerrit: “Het is heel belangrijk dat 
mensen goed weten hoe de 
Communicator werkt. Voortijdig 
ophangen bijvoorbeeld kost veel tijd 
in de alarmering. De Communicator 
moet zijn boodschap helemaal af kun-
nen maken, zoals hij ook zelf aangeeft 
aan het begin. Zo niet, dan is de 
poging niet geslaagd en moet hij nog 
eens gaan bellen. Dat werkt vertra-
gend.” 

Hoe zal het resultaat vanavond 
zijn? Om zeven uur start Gerrit de 
alarmeringstest: een handeling die 
met één muisklik is volbracht. “De 
Communicator begint nú te bel-
len.” Met dertig lijnen tegelijk belt 
de alarmeringscomputer naar alle 
gemeentelijke functionarissen die een 
rol hebben in de crisisorganisatie van 
Gelderland-Zuid. “Bij een test belt hij 
iedereen”, vertelt Gerrit. “Als er een 
daadwerkelijke alarmering is, stopt hij 
met bellen als de vullingsgraad van 
bepaalde groepen is bereikt.”  

Gekwalificeerd	of	gediskwalificeerd?
Om de tien minuten komen er tussen-
tijdse rapportages binnen op de meld-
tafel. Hierop is te zien hoe de alarme-
ring verloopt. De termen ‘test gekwali-
ficeerd’ en ‘gediskwalificeerd’ zijn erop 
terug te vinden. Wat betekenen die? 
“Staat er achter iemands naam dat 
de ‘test gekwalificeerd’ is, dan heeft 
deze persoon de Communicator goed 
beantwoord en aangegeven binnen 
de gestelde tijd op te kunnen komen. 
Staat er ‘gediskwalificeerd’, dan is de 
Communicator ook goed beantwoord 

Brandweercentralist Gerrit Klop start op de meldkamer de alarmeringstest met de Communicator.
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maar kan die persoon niet binnen 
de gestelde tijd opkomen. De alar-
meringscomputer gaat dan iemand 
anders bellen.” 
Bij een GRIP 2 kan in theorie de hele 
rampenstaf in vier minuten gealar-
meerd worden, vertelt Gerrit. Maar 
in de praktijk pakt het anders uit, 
omdat er, vanuit het principe van 
vrije instroom, altijd mensen zijn die 
aangeven dat ze niet kunnen komen. 
Daarnaast zijn er doorgaans veel men-
sen die de telefoon niet opnemen, wat 
de alarmeringstijd aanzienlijk verlengt. 
Een beeld dat ook in deze test terug is 
te zien. 

Indrukwekkende	cijfers
“Kijk”, wijst Gerrit aan op het eind-
rapport dat ruim een uur na het 
begin van de test binnenkomt, “de 
Communicator heeft 480 mensen 
gebeld en in totaal 1.182 belpogingen 
gedaan. 301 telefoontjes zijn goed 
beantwoord, ongeacht dus of mensen 
op dit moment wel of niet op zouden 
kunnen komen. Bij 881 pogingen is de 

Marcel Meeuse, hoofd van het 
Veiligheidsbureau, licht de cijfers van 
de alarmeringstest toe: “Er staan 
meerdere nummers van mensen in het 
systeem; die telt de Communicator 
ook mee. Het kan zijn dat je niet op 
je werk bereikbaar bent, en later wel 
opneemt op je privételefoon. Tijdens 
een test belt de Communicator nu 
eenmaal álle nummers. Dat is uitval 

die niet helemaal te voorkomen is. 
Maar als je de Communicator een-
maal aan de lijn hebt, is het belangrijk 
om niet voortijdig op te hangen want 
dan gaat hij opnieuw bellen en dat 
belast het netwerk.”
De resultaten van de test worden 
doorgegeven aan de ambtenaren 
openbare veiligheid van de gemeen-
ten, die zo kunnen zien hoe de 

Communicator binnen de eigen 
gemeente is beantwoord. Zij kun-
nen inventariseren waar de schoen 
in geval van een lage respons wringt 
en bijvoorbeeld checken of contact-
gegevens nog kloppen. Marcel: “Een 
ander knelpunt kan zijn dat mensen 
de Communicator niet herkennen. 

‘Zet	het	nummer	van	de	Communicator	in	je	telefoon’

Het advies is dan ook om het nummer 
van de Communicator in je telefoon 
te zetten.” 

Het nummer waarmee de 
Communicator belt, is 

(024) 751 91 00

telefoon niet opgenomen of is het bericht voor-
tijdig afgebroken.” Naast deze cijfers heeft Gerrit 
nog een ander indrukwekkend getal in petto. 
“Enig idee voor hoeveel uur de Communicator 
met zijn dertig lijnen gebeld heeft tijdens deze 
test?” Ik schud mijn hoofd. “Zeventien uur en 
zeventien minuten”, besluit Gerrit. 
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“11 september; iedereen kan zich nog 
herinneren waar hij of zij op diezelfde 
dag in 2001 was. Ook hier schrijven 
we nu historie, want het is voor de 
gemeente Druten de eerste keer dat 
we deze werkgeversbijeenkomst orga-
niseren. Ik bedank alle werkgevers 
en zzp’ers voor hun bereidheid om 
werknemers en zichzelf beschikbaar te 
stellen voor het belangrijke werk bij de 
brandweer”, zo opende burgemeester 
Van Riswijk van Druten de bijeen-
komst. De Beuningse burgemeester 
Van Eert sloot zich aan bij het dank-
woord van zijn Drutense collega: “Dat 
je als zzp’er, naast een drukke baan, 
ook nog de tijd neemt voor de brand-
weer is een groot compliment waard. 
Ik vind het beschikbaar stellen van 
werknemers voor het vrijwilligersschap 

Werkgeversavond Brandweer Maas en Waal
‘Een	sterk	staaltje	van	maatschappelijk	
verantwoord	ondernemen’
Ze waren er alle drie, want ze vinden het vrijwilligersschap 
bij de brandweer enorm belangrijk. Als burgemeesters van 
de gemeenten, die samenwerken in het brandweercluster 
Maas en Waal, spraken zij hun waardering uit. Dit deden 
zij in een zaal vol met werkgevers die brandweervrijwil-
ligers in dienst hebben en zzp’ers die het ondernemerschap 
combineren met het brandweerwerk. De speciale werkge-
versbijeenkomst, georganiseerd door het cluster Maas en 
Waal en de veiligheidsregio, vond op dinsdag 11 september 
plaats in het sfeervolle ‘d’n Bogerd’ in Druten. 

een sterk staaltje van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.”

Schudden	van	het	lachen
Na de woorden van burgemeester 
Van Eert was het podium voor Mark 
van de Veerdonk. Een jong cabaret-
talent, zo omschrijft hij zichzelf, met 
25 jaar ervaring in het vak. Hij wilde 
eigenlijk brandweerman worden, maar 
werd afgekeurd. Niettemin bewees zijn 
flitsende en treffende conference dat 
hij opvallend veel wist over de brand-
weerorganisatie. Rondom begrippen 
als ‘relativeren’, ‘lef’ en de historische 
woorden ‘I have a dream’ vertelde hij 
een verhaal dat de toehoorders menig 
keer liet schudden van het lachen.             
Na het optreden van de Brabantse 
cabaretier sloot burgemeester 
Steenkamp de bijeenkomst in de 
theaterzaal af. Ook zijn woorden 
getuigden van veel lof voor de werkge-
vers en zzp’ers die, zelfs in deze eco-
nomisch moeilijke tijd, bereid zijn om 
tijd aan de brandweer te spenderen en 
daarmee veel voor de lokale gemeen-
schap betekenen.

Behoud	van	vrijwilligheid
Harrie van Son, clustercommandant 
Maas en Waal, kijkt tevreden terug op 
de bijeenkomst. “Namens het cluster 
wil ik de gemeentebesturen en de 

veiligheidsregio hartelijk danken voor 
hun bijdrage waarmee deze avond 
mogelijk is gemaakt. Ik zie dit als een 
teken dat aan het behoud van de  vrij-
willigheid veel belang wordt gehecht, 
ook straks in de nieuwe geregionali-
seerde organisatie.”   
Rob Huisman, één van de aanwezige 
werkgevers, gaf graag gevolg aan de 
uitnodiging voor de bijeenkomst: 
“Het was zeer geslaagd en ik vond het 
heel erg leuk om te zien dat alle drie 
de burgemeesters hierbij aanwezig 
waren. Dat zegt iets. Het geeft blijk 

van een goede samenwerking tussen 
de gemeenten”, aldus Rob Huisman 
van Huisman Elektrotechniek. Dit 
Drutense familiebedrijf heeft maar 
liefst vier werknemers in dienst die 
brandweervrijwilliger zijn. “Als je 
iemand zoekt voor advisering op 
brandtechnisch gebied en je hebt dan 
de mogelijkheid om een brandweer-
man aan te nemen, dan is de keuze 
snel gemaakt. Als bedrijf én als klant 
kun je het niet beter treffen”, aldus de 
Drutense ondernemer.                  

Cabaretier Mark van de Veerdonk liet de toehoorders tijdens de werkgeversavond schudden van het 

lachen.
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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. 

Nijmeegse raadsleden kijken achter de schermen van de VRGZ
Samen met de gemeente Nijmegen 
organiseerde de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid op vrijdag 21 sep-
tember een kijkje achter de schermen 
van de veiligheidsregio voor leden van 
de Nijmeegse gemeenteraad. Daarbij 
kwam niet alleen de theorie van de 
rampenbestrijding en crisisbeheersing 
aan bod maar ook de praktijk.

ROC	en	meldkamer
De raadsleden werden ontvangen op 
het Regionaal Operationeel Centrum 
(ROC) en brachten ook een bezoek 
aan de gemeenschappelijke meldka-
mer, die net als het ROC is gevestigd 
op het hoofdbureau van politie in 
Nijmegen. Marcel Meeuse, hoofd 

Veiligheidsbureau van de VRGZ, 
gaf een korte presentatie over de 
veiligheidsregio in het algemeen. 
Calamiteitencoördinator en verpleeg-
kundig centralist Peter Aldenhoven 
ontving de raadsleden daarna op de 
meldkamer, en lichtte de rol en taken 
van deze sector van de veiligheidsregio 
toe. 

COPI-oefening
Na deze meer theoretische kennisma-
king was het tijd om praktisch aan de 
slag te gaan: de raadsleden draaiden 
een COPI-oefening. Volgens het scena-
rio was er in de Meijhorst een explosie 
geweest, vermoedelijk door een gaslek, 
wat leidde tot vermiste hulpverleners 

en ongeruste burgers. De raadsleden 
konden even voelen hoe het is om 
tijdens een crisis een hoeveelheid aan 
dilemma’s voorgeschoteld te krijgen. 
In koppels van twee kregen de raads-
leden kolom (politie, brandweer, 
gemeente en geneeskundige hulp-
verlening) toegewezen en doorliepen 
vervolgens met elkaar in het COPI-
overleg de BOB-cyclus: beeldvorming, 
oordeelsvorming en besluitvorming. 
Het idee voor het bezoek en de oefe-
ning ontstond na de behandeling van 
het herziene rampbestrijdingsplan 
voor TWO; er bleek bij de gemeen-
teraad behoefte aan meer informatie 
over de veiligheidsregio. 

Traumahelikopter	en	
‘crash	tender’	op	open	dag

Brandweer Nijmegen hield samen met de VRGZ zaterdag 
15 september open dag. Ruim zesduizend bezoekers beke-
ken allerlei fraaie (oude) brandweerauto’s en verschillende, 
spectaculaire oefeningen. Zo werden er mensen ‘gered’ uit 
een autowrak en een auto te water, de traumahelikopter 
landde en de crash tender (= speciaal blusvoertuig) liet 
zien hoeveel water er nodig is om een brandend vliegtuig 
te blussen. Speciale aandacht was er ook voor voorlichting 
over brandveiligheid. Medewerkers van de brandweer lieten 
zien hoe belangrijk het is om een rookmelder in huis te 
hebben en hoe mensen snel en veilig hun huis kunnen ver-
laten, in geval van brand.

Kennisuitwisseling	in	Kranenburg

stap in het verder aanhalen van de banden tussen de collega’s van beide 

kanten van de grens. Voertuigen en materieel werden uitgestald en mede-

werkers van de Nederlandse Geneeskundige Combinatie (GNK-c) en de 

Duitse Massenanfall von Verletzten (MANV) namen een kijkje bij elkaar in 

de keuken. 

De geneeskundige hulp-

verlening bij rampen is 

in Duitsland heel anders 

ingericht dan in Nederland; 

juist ook daarom is het goed 

om met elkaar in contact te 

komen en kennis en informa-

tie uit te wisselen. 

Op initiatief van de Duitse collega’s was op zaterdag 22 september een 

kennisuitwisseling georganiseerd in Kranenburg tussen de Nederlandse en 

Duitse geneeskundige hulpverlening bij calamiteiten. Het was een eerste 
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