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Multi›Nieuws
VRGZ op de drempel van een nieuw jaar
Op de drempel van 2012 naar 2013 kijkt directeur veilig-
heidsregio/regionaal commandant Marijke van Veen terug 
op het afgelopen jaar. Wat sprong eruit in 2012? En, wat 
staat er op stapel voor de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 
(VRGZ) in 2013? 

“Het zal u niet ontgaan zijn dat de 
regionalisering van de brandweer 
hoog op de agenda stond in 2012. 
Op 1 januari 2013 is de brandweer in 
Gelderland-Zuid geregionaliseerd en 
dat betekent dat de veiligheidsregio 
er ruim 1.000 medewerkers -beroeps 
en vrijwilligers- bij krijgt, die we met 
veel plezier ontvangen. Het afgelopen 
jaar hebben veel mensen, zowel bin-
nen de VRGZ als daarbuiten, heel erg 
hard gewerkt om de regionalisering 
tot stand te brengen. Ik wil iedereen 
van harte bedanken voor zijn of haar 
bijdrage. 

De sector Veiligheidsbureau heeft 
hard gewerkt aan de uitrol van het 
regionaal crisisplan, dat als doel een 
goed opgeleide, kwalitatief sterke 
crisisorganisatie heeft. De stafsectie 
bevolkingszorg is daar onderdeel 
van en maakte in 2012 grote spron-
gen. Zo zijn de officieren van dienst 
én de algemeen commandanten 
bevolkingszorg inmiddels allemaal 
opgeleid. In 2013 zal met het verdwij-
nen van het Gemeentelijk Rampen 
Managementteam (GRMT) ‘oude stijl’ 
de stafsectie bevolkingszorg verder 
worden geïmplementeerd. 

Multidisciplinair oefenen
Natuurlijk is er ook in 2012 weer vaak 
multidisciplinair geoefend: van burge-
meesters tot medewerkers opvang & 
verzorging van de gemeenten, iedereen 
kwam aan de beurt. Voor sommige 
burgemeesters was het nieuw om in 
Gelderland-Zuid te oefenen; in 2012 
namen we afscheid van een aantal 
betrokken bestuurders uit onze regio 
en verwelkomden nieuwe. 

Succes voor de sector RAV
De sector RAV beleefde een succes-
vol jaar. In 2012 behaalt de ambu-
lancevoorziening, naar het zich laat 
aanzien, voor het eerst de doelstelling 
om in 95 procent van de spoedritten 
binnen vijftien minuten bij de patiënt 
te zijn. Een geweldig resultaat waar de 

ambulance- en meldkamermedewer-
kers voor een heel groot deel aan heb-
ben bijgedragen. 
De opleiding en 24/7-borging van 
de CalamiteitenCoördinator -kort-
weg CaCo- was een van de wapen-
feiten van de Gemeenschappelijke 
Meldkamer (GMK) in 2012. Voor 
de GMK wordt 2013 het jaar waarin 
duidelijkheid valt te verwachten over 
de vorming van één meldkamer voor 
Oost-Nederland. 
De sector GHOR adviseerde en coör-
dineerde weer bij talloze festiviteiten 
en sportfestijnen in het evenementen-

rijke Gelderland-Zuid. Ook organiseer-
de de GHOR ‘ronde tafel-gesprekken’ 
voor haar ketenpartners en bracht zo 
onder meer de ziekenhuizen bij elkaar 
om afspraken te maken over de taak-
verdeling in de voorbereiding op en 
tijdens crisissituaties. 

Brandweer over Morgen
Naast de regionalisering gebeurde 
er natuurlijk meer bij de sector 
Brandweer. Zo werd er een unieke 
praktijkoefening gehouden met het 
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watertransportsysteem. Een slangen-
route van maar liefst 7,2 kilometer 
lang werd uitgelegd. Doel van de 
oefening was te testen of het systeem 
effectief kan worden toegepast bij een 
natuurbrand, waarbij over een langere 
tijd veel bluswater nodig is. De oefe-
ning was succesvol
Vanuit de afdeling risicobeheersing 
zijn de eerste stappen gezet naar 
een bredere advisering voor gemeen-
ten, met het ontwikkelen van het 
‘Instrument Ruimtelijke Veiligheid’. 
Ook de landelijke visie ‘Brandweer 
over Morgen’ (BOM) heeft in onze 
regio tot veel beweging geleid. Er is 
een ‘netwerk BOM’ ingericht waarin 
zowel beroepskrachten als vrijwilligers 
zitten. Dit netwerk buigt zich over drie 
grote onderwerpen voor de brand-
weer: brandveilig leven, innovatie en 
de uitbouw van vrijwilligheid. 

Boeiend en uitdagend
2013 wordt geen jaar om op onze 
lauweren te gaan rusten, als we dat al 
zouden willen. Ook ná 1 januari is er 
nog veel te doen om de brandweer-
organisatie verder te ontwikkelen en 
steeds meer samenwerking tussen de 
clusters te creëren. Het zal daarmee 
een uitdagend maar ook boeiend jaar 
worden.

Ik hoop de goede samenwerking met 
u als partner van de VRGZ voort te 
zetten in 2013 en wens u prettige 
kerstdagen en een veilig en gezond 
nieuw jaar.”
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Met dit besluit is er vanaf 1 januari 
2013 één brandweerorganisatie onder 
leiding van één regionaal comman-
dant. Deze nieuwe brandweerorga-
nisatie gaat verder onder de naam 
Brandweer Gelderland-Zuid en is 
onderdeel van de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid (VRGZ). 

Zorgvuldig proces
Hubert Bruls, burgemeester van 
Nijmegen en voorzitter van het AB, over 
de regionalisering: “Het resultaat telt. 
En met de te verwachten bezuinigingen 
kun je niet anders dan regionaliseren.” 
Vervolgens nam Hans Beenakker, bur-
gemeester van Tiel en portefeuillehou-
der Brandweer in het AB het woord: 
“Dit is een historisch moment. We 

Algemeen Bestuur besluit tot regionalisering
Per 1 januari 2013 is de brandweer in Gelderland-Zuid geregionaliseerd. 
Dit heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 
(de burgemeesters van de achttien gemeenten in deze regio) donderdag 
13 december besloten. 

Burgemeester Beenakker van Tiel (links) en burgemeester Bruls van Nijmegen bij de ondertekening 

van de dienstverleningsovereenkomst. 

hebben veel gediscussieerd omdat de 
gemeenten in Gelderland-Zuid er ver-
schillend in zaten.” Hij benadrukte dat 
het proces van regionalisering zorgvul-
dig is doorlopen waarbij altijd ruimte is 
geweest voor elkaars mening. 
Burgemeester Lucien van Riswijk 
(gemeente Druten) vulde zijn collega 
aan: “Bij een historisch moment horen 
historische woorden. Ik wil alle mede-
werkers die betrokken zijn geweest bij 
dit proces bedanken. Ik heb ontzettend 
veel waardering voor alle medewerkers 
die meegaan naar de nieuwe organi-
satie!”

Ondertekening	DVO
De vergadering werd afgesloten met 
de ondertekening van een dienst-

verleningsovereenkomst (DVO) per 
gemeente. In deze overeenkomst staan 
onder andere afspraken op welke 
manier de VRGZ de brandweerzorg 
gaat verlenen.

Na afloop van deze vergadering sprak Multi>Nieuws met 
Monique Schriever, programmamanager van het project 
regionalisering brandweer.

Was dit een spannend moment voor je?
Ik ben uiteraard erg blij met het besluit. Een spannend 
moment in dit project vond ik 17 februari 2011. Toen 
werden de financiële consequenties van regionalisering 
zichtbaar. De burgemeesters namen toen wél een voorge-
nomen besluit, ondanks dat de Nederlandse economie in 
zwaar weer verkeerde. 

Waar ben je trots op? 
Ik ben trots op het feit dat het is gelukt om op 1 janu-
ari 2013 te regionaliseren. Er is een enorme inhaalslag 
gemaakt in de planning. Het is gelukt om de planning 
zodanig uit  te lijnen dat de burgemeesters donderdag 
13 december de DVO’s konden ondertekenen. Daarnaast 
heeft de projectorganisatie het voor elkaar gekregen om 
in een half jaar voorbereidingstijd toch de meest cruci-
ale zaken op gebied van personeel, financiën, facilitaire 
zaken en ICT voor 1 januari 2013 af te ronden. Ook 
medewerkers van de gemeenten hebben hier hard aan 
meegewerkt.

Het project is nog niet afgerond. Wat gaat er in 2013 
nog allemaal gebeuren? 
Op 1 januari is het project regionalisering brandweer 
Gelderland-Zuid niet afgerond. In het eerste kwartaal 
dient de financiële ontvlechting te worden afgerond, de 
ICT-omgeving zal in 2013 worden gemigreerd. En daar-
naast spelen ook nog vragen rondom eigendom en het 
gebruik van kazernes. 
Kortom, we zijn nog niet klaar!
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Meer	hierover	kunt	u	lezen	op	de	
website van het Veiligheidsberaad.

Wie zich verdiept in de implementatie 
van het Regionaal Crisisplan, ook wel 
iRCP genoemd, krijgt te maken met 
de nodige abstracties. Met processen 
worden de taken van de stafsecties 
tijdens een ramp of crisis bedoeld. 
Voor crisiscommunicatie is ‘publieks-
voorlichting’ zo’n proces, en voor de 
brandweer bijvoorbeeld ‘redden’ of 
‘ontsmetten’. Uit deze processen vol-
gen producten; voor publieksvoorlich-
ting is dat bijvoorbeeld de omgevings-
analyse (wat speelt er in de media 
en buitenwereld ten aanzien van het 
incident). 

Van output naar input
In de praktijk maken de stafsecties 
gebruik van elkaars producten. De 
politie zet bijvoorbeeld pas een gebied 
af tijdens een GRIP-incident wanneer 
de brandweer heeft aangegeven dat 
het gebied veilig is. Om te kijken of de 
gewenste informatie ook daadwerke-
lijk (op papier) wordt geleverd aan de 
gewenste partij, zijn de crisisprocessen 
op elkaar gelegd. Er is gekeken of de 

Het Veiligheidsberaad heeft vrijdag 23 november het 
besluit genomen over de implementatie van een slachtof-
ferinformatie systematiek (SIS). Er is gekozen voor een 
landelijke oplossing, waarbij er één front- en één backoffice 
komt voor heel Nederland.
De keuze houdt in dat er één centraal telefoonnummer en 
website komt voor het zoeken naar informatie over familie-
leden die mogelijk betrokken zijn bij een ramp. Het argu-
ment van opbouwen en behouden van kennis en ervaring 
bij het informeren van verwanten is daarbij doorslaggevend 
geweest, naast de verwachte financiële voordelen van de 
landelijke organisatie.

Voortgang implementatie Regionaal Crisisplan (iRCP) 
Processen	crisisorganisatie	‘op	elkaar	gelegd’
In de afgelopen maanden hebben alle stafsecties van de cri-
sisorganisatie (brandweerzorg, politiezorg, geneeskundige 
zorg, bevolkingszorg en communicatie) hun processen in 
de rampenbestrijding beschreven. Dit vormde de basis van 
productbeschrijvingen, taakkaarten en competentieprofie-
len voor de crisisfunctionarissen. De opleidingen voor de 
nieuwe functies uit het crisisplan zijn op deze documenten 
gebaseerd. 

Bevolkingszorg:	hoofden	taakorganisatie	geworven

Naast de acht algemeen commandanten bevolkingszorg 
zijn nu ook bijna alle hoofden taakorganisatie geworven, 
er is nog één vacature. Het gaat om hoofden publieke 
zorg, omgevingszorg en informatie: dit zijn drie regionale 
pools van zes functionarissen. Van de pool van hoof-
den evacuatie wordt bekeken of deze samen met andere 
regio’s of landelijk kan worden ingevuld. In januari en 
februari starten de hoofden taakorganisatie met hun 
opleiding. 
De algemeen commandanten zijn in november opgeleid. 
Ook zijn in het najaar verschillende GRMT-oefeningen 
gehouden. Op 1 januari 2013 verdwijnt het GRMT ‘oude 
stijl’ en opereert de gemeentelijke kolom binnen de ram-
penbestrijding in de nieuwe structuur van het regionaal 
crisisplan als de ‘stafsectie bevolkingszorg’. 

Een overzicht van eerder verschenen artikelen over de 
stafsectie bevolkingszorg in het 
regionaal crisisplan is te vinden op 
de website van de VRGZ. 

KLIK HIER 
voor het 
overzicht

nergens wordt gebruikt of dat een 
sectie op een bepaald product rekent, 
dat nooit wordt geleverd. Dit inzicht is 
vooral belangrijk voor de informatie-
managers. Zo weten zij waar ze welke 
informatie kunnen krijgen en welke 
crisisprocessen behoefte hebben aan 
deze informatie. Het op elkaar leg-
gen van de processen waardoor de 
dwarsverbanden tussen de processen 
van de strafsecties zichtbaar worden, 
vormt daarmee de basis voor product-

Veiligheidsberaad	kiest	voor	
landelijke	slachtofferinformatie	
systematiek

Evacuatie is een van de processen van de stafsectie bevolkingszorg 

(gemeenten) en wordt wellicht landelijk ingevuld.

output van het 
ene proces ook 
daadwerkelijk 
de input vormt 
van het andere 
proces. 

Dwarsverbanden	
zichtbaar
Op deze manier 
komt naar voren 
wanneer er wel 
een product 
wordt opgele-
verd, maar verder 

beschrijvingen, taakkaarten (die per 
functie binnen de rampenbestrijding 
de belangrijkste taken beschrijven) en 
competentieprofielen van de informa-
tie- en ondersteuningsmanagers.

http://www.vrgz.nl/veiligheidsbureau/regionaal-crisisplan/bevolkingszorg.aspx
http://www.veiligheidsberaad.nl/
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Ronald Jansen (51) is met ingang 
van 1 december de nieuwe clus-
tercommandant van Brandweer 
Bommelerwaard (gemeenten 
Maasdriel en Zaltbommel). Hij volgt 
Peter Kramer op die naar het brand-
weercluster Nijmegen is gegaan. De 
commando-overdracht vond plaats op 
woensdag 28 november.

NVBR is nu Brandweer Nederland

De NVBR, de Nederlandse Vereniging 
voor Brandweerzorg en Rampen-
bestrijding, bestaat niet meer. Sinds 
1 november 2012 luistert het samen-
werkingsverband van alle brandweer-
korpsen naar de naam Brandweer 
Nederland. Brandweer Nederland 
staat onder leiding van de 25 brand-
weercommandanten van de veiligheids-
regio’s. Samen vormen zij de Raad 
van Brandweercommandanten (RBC). 

De Raad van Brandweercomman-
danten heeft een dagelijks bestuur 
met een voorzitter en zes programma-
leiders. Deze programmaleiders zijn 
ieder verantwoordelijk voor één taak-
veld van het Landelijk Programma 
Brandweerzorg. 

De taakvelden van Brandweer 
Nederland zijn: Risicobeheersing, 
Incidentbestrijding, Vakbekwaamheid 
en kennis, Crisis-beheersing, 
Informatiemanagement en 
Bedrijfsvoering. 

Instituut	Fysieke	Veiligheid	
Het ondersteunende bureau van 
Brandweer Nederland wordt 
onderdeel van het Instituut Fysieke 
Veiligheid (IFV) in Arnhem, dat per 
1 januari 2013 zijn beslag krijgt. Dit 
instituut wordt het uitvoeringsorgaan 
voor ontwikkelingen in het veiligheids-
domein en ondersteunt de brandweer 
op het gebied van bestuur, beleid, 
opleidingen en materieel. 

Nieuwe personenvereniging 
Naast de bundeling van krachten 
in Brandweer Nederland hebben 

de besturen van de NVBR en de 
Vakvereniging Brandweervrijwilligers 
(VBV) ingestemd om medio 2013 
samen verder te gaan met een nieuwe 
personenvereniging voor iedereen 
die werkzaam en betrokken is bij de 
brandweer. Inmiddels is een project-
team gestart met de vormgeving van 
de nieuw op te richten personenver-
eniging. Het is de bedoeling dat deze 
vereniging alle 31.000 brandweermen-
sen bijeen brengt om hun vakman-
schap en praktijkervaring te delen.

Nieuw alarmmiddel NL-Alert 
nu	officieel	in	gebruik
Op donderdag 8 november is NL-Alert landelijk gelanceerd 
door minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. NL-Alert 
is een nieuw aanvullend alarmmiddel van de overheid voor 
op de mobiele telefoon. NL-Alert kan door alle 25 veilig-
heidsregio’s in Nederland ingezet worden tijdens rampen 
en crises om burgers te informeren en van handelingsper-
spectief te voorzien.  

Implementatie in Gelderland-Zuid
In de VRGZ heeft een projectgroep gewerkt aan de invoe-
ring van NL-Alert. Functionarissen uit de rampenbestrijding 
en crisisbeheersing hebben e-learningsmodules over het 
gebruik en de inzet van NL-Alert gevolgd.

Nieuwe clustercommandant Brandweer 
Bommelerwaard

Meer weten? 
kijk	op	de	website	van	NL-Alert

Ronald Jansen (rechts) 

en Peter Kramer 

tijdens de commando-

overdracht op 28 

november

Ronald Jansen is een bekende bin-
nen Brandweer Gelderland-Zuid. Hij 
was sinds juni 2010 plaatsvervangend 
commandant van het brandweerclus-
ter Neder-Betuwe/Tiel. Daarvoor was 
hij plaatsvervangend commandant 
van het korps Tiel. In 2005/2006 
bekleedde hij achttien maanden de 
functie van interim-commandant bij 
Brandweer Zaltbommel. Peter Kramer 
was vijf jaar clustercommandant in 
de Bommelerwaard. Hij is met ingang 
van 1 december aan de slag gegaan  
als tijdelijk hoofd Risicobeheersing 
bij het brandweercluster Nijmegen. 
Daarnaast is hij, in het kader van de 
regionalisering van de brandweer, 
projectleider ICT.

http://www.nl-alert.nl


Hans de Harder, adviseur risicobe-
heersing van de sector Brandweer van 
de VRGZ, is voorzitter van de project-
groep. Zijn collega Mieke Okhuysen 
van de sector GHOR is secretaris. 
Samen lichten ze de ontwikkeling van 
het nieuwe instrument toe. 

Vooraf	keuzes	maken
Hans vertelt: “De VRGZ adviseert de 

‘Instrument Ruimtelijke Veiligheid’ moet vooral goed werkbaar zijn voor gemeenten

‘Veiligheid	borg	je	het	beste	aan	de	voorkant’

Onder voorzitterschap van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) werken 
vertegenwoordigers van de gemeenten, de politie en de veiligheidsregio momen-
teel in een projectgroep aan de ontwikkeling van het ‘Instrument Ruimtelijke 
Veiligheid’. Dit is een nieuw instrument dat gemeenten op praktische wijze wil 
ondersteunen bij het borgen van veiligheid ‘aan de voorkant’ door afgewogen 
keuzes te maken in de ruimtelijke ordening.

gemeenten nu specifiek op externe vei-
ligheid. We hebben daar een wettelijk 
adviesrecht in. Deze adviezen zijn altijd 
gelinkt aan gevaarlijke stoffen. Als veilig-
heidsregio willen we echter graag breder 
naar bestemmingsplannen kijken. Dit 
streven hebben we ook opgenomen in 
ons beleidsplan. Dus niet alleen advi-
sering als er gevaarlijke stoffen in het 
spel zijn, maar ook als er een nieuwe 

woonwijk komt of een nieuw evene-
mententerrein wordt ingericht in een 
gemeente. We kunnen dan bijvoorbeeld 
adviseren over de toegankelijkheid voor 
de hulpdiensten. Uitgangspunt is dat je 
de veiligheid vooraf kunt borgen door 
afgewogen keuzes te maken in ruimte-
lijke ordening.” 

Project-	en	klankbordgroep
“Veiligheid borg je het beste aan de 
voorkant”, vult Mieke aan. “Voor 
de bredere advisering wilden we een 
instrumentarium ontwikkelen. Het 
projectplan en de projectopdracht zijn 
goedgekeurd door het Directieteam 
Veiligheid (DTV), waarna we van start 
gegaan zijn met het vullen van een 
projectgroep.” In de projectgroep 
zitten naast Hans en Mieke twee 
adviseurs ruimtelijke ordening van de 
gemeenten en een vertegenwoordiger 
van de politie. Ook is er een klank-
bordgroep ingericht waarin mede-
werkers van provincie Gelderland,  
gemeenten, ambulancedienst, GGD 
en brandweer zitten. Hans: “De klank-
bordgroep toetst de ideeën van de 
projectgroep en stuurt waar nodig 
inhoudelijk bij. Daarnaast hebben we 
zo veel mogelijk partijen betrokken in 
het project als geheel om het draag-
vlak voor het uiteindelijke Instrument 
Ruimtelijke Veiligheid te vergroten.”

Paul Vereijken, beleidsadviseur ruimte en economie bij de 
gemeente Wijchen, zit in de projectgroep: 
“We kregen vanuit de VRGZ de vraag of we wilden deel-
nemen aan de projectgroep. We waren als gemeente 
Wijchen meteen enthousiast. Omdat het expliciet gaat 
om het proactief benaderen van de relatie tussen veilig-
heid en ruimtelijke planning besloten we het project niet 
vanuit externe veiligheid aan te vliegen maar in de volle 
breedte vanuit ruimtelijke ordening.

Structurele rol
Bij ruimtelijke ordeningsprojecten spelen veiligheids-
aspecten soms nadrukkelijk een rol, zoals bij een nieuw te 
ontwikkelen bedrijventerrein. Tot op heden blijft dat ech-
ter te vaak beperkt tot ‘toetsing achteraf’. Als je veiligheid 
een structurele rol geeft aan het begin van het proces, 
kun je afgewogen keuzes maken in locatie en ontwerp. 
Hoe zit het met vluchtwegen? Hoe richten we de openba-
re ruimte goed in met het oog op sociale veiligheid? Het 
kan ook zijn dat je een bepaald risico juist wel accepteert, 
maar daar kies je dan bewust voor. Je komt niet achteraf 
voor verrassingen te staan. 

Nieuwe	‘mind	set’
Veiligheid als ordenend element vanaf het begin dus, in 
plaats van als een element van verantwoording achteraf. 
Er zal een nieuwe ‘mind set’ moeten ontstaan bij de 
gemeenten, met als resultaat dat de veiligheidsaspecten 
vanaf het begin als vanzelf in de planvorming meegeno-
men worden. Voor de veiligheidsregio betekent het ook 
een andere rol: niet toetsen maar adviseren en meeden-
ken. Het zijn mooie uitdagingen!”

De projectgroep met van links naar rechts: Mieke Okhuysen (VRGZ), Hans de Harder (VRGZ), 

Paul Vereijken (gemeente Wijchen), Fred van Haaren (Politie Gelderland-Zuid) en Gerard Rinkel 

(gemeente Zaltbommel)

lees verder op pagina 6
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“De projectgroep is nu twee keer 
bijeen gekomen”, vertelt Mieke. “We 
hebben eerst met elkaar gekeken wat 
we willen bereiken en wat we verstaan 
onder fysieke veiligheid. Dat laatste 
leidde meteen al tot een discussie. Die 
bracht ons tot de term ‘ruimtelijke 
veiligheid’, in plaats van fysieke veilig-
heid. Onder ruimtelijke veiligheid ver-
staan we alle veiligheidsaspecten die 
door middel van ruimtelijke ordening 
te beïnvloeden zijn. Daar zit ook een 
deel sociale veiligheid in, bijvoorbeeld 
of een wijk overzichtelijk is zodat men-
sen zich veilig op straat voelen.”

Toegankelijk	en	praktisch
“Het afwegen van belangen voor een 
bestemmingsplan is een behoorlijk 
ingekaderd speelveld, daar zijn we ons 
van bewust”, benadrukt Hans. “Met 
het Instrument Ruimtelijke Veiligheid 
willen we die kaders juist verruimen; 
het mag geen beperkend, vertragend 
instrument worden maar juist toe-
gankelijk en praktisch. De gemeenten 
moeten goed kunnen én willen werken 
met het nieuwe instrument. Advisering 
aan de voorkant door de veiligheidsre-
gio mag niet als een (extra) last wor-
den ervaren.”

Invoering medio 2013
Het Instrument Ruimtelijke Veiligheid 
zal medio 2013 klaar zijn, waarna de 
implementatiefase volgt.

Opleiding, bijscholing en training 
hebben een structurele plek binnen 
de RAV. Steeds vaker verzorgt de 
ambulancevoorziening samen met 
een van haar ketenpartners een trai-
ning. Het leren kennen van elkaar én 
elkaars werkzaamheden zijn daarbij 
de belangrijkste doelstellingen. In het 
najaar van 2012 trainden ambulan-
cepersoneel en verloskundigen voor 
het eerst in de regio gezamenlijk. 
De training werd speciaal hiervoor 
ontwikkeld door de Coöperatieve 
Verloskundigen Nijmegen e.o. en de 
RAV.  

Theorie	en	praktijk
Het ‘skillslab’ van de RAV in Tiel is 
goed uitgerust voor het geven van 
trainingen aan ambulanceteams, 
die bestaan uit een ambulancever-
pleegkundige en -chauffeur. In dit 
lab vonden de trainingsdagen met de 
verloskundigen plaats. Samen met 
twee ambulanceteams volgden zij een 
dagprogramma, dat bestond uit the-
orie en praktijk. Juridische kaders, ver-
antwoordelijkheden maar ook elkaars 
materialen werden in de ochtend met 
elkaar besproken. De middag stond 
in het teken van trainen. Er kwamen 

Ambulanceteams en verloskundigen uit de regio trainen samen
‘Goed	om	elkaar	eens	van	dichtbij	aan	het	werk	te	zien’
In het najaar verzorgden de sector Regionale Ambulancevoorziening (RAV) 
van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en de Coöperatieve Verloskundigen 
Nijmegen e.o. samen 32 trainingsdagen. De (spoedeisende) hulp aan pasgebo-
renen stond daarin centraal. Vragen als ‘wie doet wat en wie neemt op welk 
moment het voortouw?’ kwamen aan bod. Daarnaast gingen de deelnemers 
praktisch aan de slag. “Dit vergroot het inzicht in elkaars werk.”

vier casussen voorbij, waarbij de ver-
loskundige en de ambulanceteams 
telkens in een andere praktijksituatie 
met elkaar aan het werk moesten. De 
laatste casus: het reanimeren van een 
pasgeborene.

Reanimatie pasgeborene
Op maandag 26 november is het de 
beurt aan verloskundige Liesbeth van 
Spijk, ambulanceverpleegkundigen 
Roger Charité en Oscar Francissen 
en ambulancechauffeur Monique 
van Hoogstraaten. Trainers René 
van Beest en Roger van Hout van de 
RAV kijken toe vanaf de zijlijn hoe 
verloskundige en ambulancepersoneel 
samenwerken in het beademen van 
een pasgeborene. De deelnemers oefe-
nen geconcentreerd en serieus op de 
bleke babypop. Na elke oefenronde 
geven René en Roger feedback. “Het 
is de bedoeling dat iedereen met een 
goed gevoel naar huis gaat straks”, 
zegt Roger. “Dit is een training waarin 
leren voorop staat, in plaats van pres-
teren. Het enige wat je niet goed kan 
doen, is niets doen.”
Na deze laatste casus zit de trainings-
dag erop. Trainers en deelnemers eva-
lueren samen. Ambulanceverpleeg-

kundige Roger kijkt terug op een 
nuttige en leerzame dag: “Het is goed 
om de verloskundige van dichtbij aan 
het werk te zien.” Zijn collega Oscar 
vult aan: “Een dag als dit bevordert 
het wederzijdse begrip en vergroot het 
inzicht in elkaars werk.” 

Kleinschalig en intensief
Verloskundige Liesbeth: “De training 
is kleinschalig en intensief van opzet, 
je kunt zo echt van elkaar leren. Het 
brengt je dichter bij elkaar.” 
Dat blijkt ook zeker als ambulancever-
pleegkundige Roger en verloskundige 
Liesbeth op het eind contactgegevens 
uitwisselen. Roger: “Ik vind het werken 
met pasgeborenen spannend; het is 
ook niet iets waar wij veel mee gecon-
fronteerd worden. Daarom wil ik 
graag eens meelopen met een verlos-
kundige. Nu kan ik dat meteen vragen 
en regelen.” Liesbeth: “Een goed idee, 
Roger is van harte welkom.”

vervolg van pagina 5

Roger Charité (rechts) 

oefent samen met 

collega Monique van 

Hoogstraaten de 

reanimatie van een 

pasgeborene.
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Jochem van Os zit op donderdag-
middag 8 november voor een groot 
scherm met informatie over het inci-
dent bij Electrabel, als hij begint te 
vertellen over de CaCo-organisatie 
‘nieuwe stijl’ die op maandag 5 
november van start ging. “Voorheen 
was de functie van calamiteitencoör-
dinator een neventaak van de centra-
listen. Nu is het een zelfstandige en 
‘ontkleurde’ functie, bovenop de regu-
liere bezetting van de drie meldtafels 
van brandweer, politie en ambulance-
dienst. De CaCo’s zijn afkomstig van-
uit de drie organisaties. Er is continu, 
dus zeven dagen per week, 24 uur per 
dag, een CaCo in dienst. In totaal telt 
de organisatie zeven CaCo’s”, aldus 
Jochem.  

Totaalbeeld
De calamiteitencoördinator heeft een 
centrale werkplek in het midden van 
de meldkamer.“We zitten op een ver-

‘CaCo-organisatie’ Gelderland-Zuid van start
Calamiteitencoördinator	‘nieuwe	stijl’:	
eenduidig beeld bij multidisciplinair incident
“De dienst was nog maar net begonnen, ik was nog aan 
het inloggen, toen we een enorm gebulder en geraas hoor-
den. Meteen volgde er een vloedgolf 1-1-2-meldingen”, 
vertelt Jochem van Os, calamiteitencoördinator (CaCo) 
van de gemeenschappelijke meldkamer. Hij heeft het over 
de ontploffing bij Electrabel. Het incident bij de Nijmeegse 
energiecentrale gaat de geschiedenis in als het eerste 
GRIP-incident dat de nieuwe CaCo-organisatie voor de 
kiezen kreeg.

hoogd podium, zodat we makkelijk 
contact kunnen maken met de meld-
tafels”, vertelt Jochem. 
Deze werkplek staat ook treffend 
symbool voor de taken van de CaCo. 
Jochem legt uit: “Voor een effectief 
optreden bij multidisciplinaire inciden-
ten is het belangrijk dat de meldka-
mer zo snel mogelijk een beeld heeft 
van wat er aan de hand is en wat de 
omvang van het incident is of kan wor-
den. Het is de taak van de calamitei-
tencoördinator om dit totaalbeeld zo 
snel mogelijk te schetsen. Het complete 
beeld is vervolgens uitgangspunt voor 
het Commando Plaats Incident (COPI) 
en bij verdere opschaling voor het 
Regionaal Operationeel Team (ROT) 
en Regionaal Beleidsteam (RBT). Zij 
beschikken hierdoor over dezelfde 
informatie en kunnen op basis van dit 
eenduidige beeld sneller en beter gefun-
deerde besluiten nemen.”  
 
Mandaat
Bij een multidisciplinair incident start 
de calamiteitencoördinator gelijk met 
het vergaren, bundelen, verifiëren en 
delen van alle informatie die bij de 
drie hulpdiensten op de meldkamer 
binnenkomt en aanwezig is. Het 
Landelijk Crisismanagement Systeem 
(LCMS) en de schermen in de meldka-
mer zijn hiervoor onze instrumenten. 
Tevens zorgt de  CaCo voor een goede 

afstemming op het gebied van veilig-
heid voor de hulpverleners.   
Ook op die vroege ochtend van don-
derdag 8 november, kort na de enor-
me knal bij Electrabel, ging Jochem als 
CaCo hiermee aan de slag. “Op basis 
van de informatie, besloot ik al snel 
op te schalen naar GRIP 1. Als cala-
miteitencoördinator hebben wij het 
mandaat om zelfstandig op te schalen 
tot en met GRIP 2. Natuurlijk nemen 
we dergelijke belangrijke besluiten 
zoveel als mogelijk samen met de offi-
cieren en hoofdofficieren van dienst 
en operationeel leiders als die al zijn 
gealarmeerd. Wanneer  het duidelijk is 
en niet kan wachten, versnellen wij de 
opschaling”, vertelt Jochem. 
 
Multidisciplinair incident 
Het incident bij Electrabel, waarbij 
door de hoofdofficier van dienst werd 
opgeschaald naar GRIP 2, had nogal 
wat impact. De calamiteitencoördi-
nator komt echter niet alleen in actie 
bij grootschalige incidenten. Jochem: 
“De CaCo heeft een rol bij ieder mul-
tidisciplinair incident. Dus ook bij een 
ongeluk, waarbij de politie en ambu-

lancedienst ingezet worden, is een rol 
voor ons weggelegd. Een op het eerste 
oog simpele aanrijding kan bovendien 
ook zo maar uitgroeien tot een GRIP 
1. Bijvoorbeeld als de aanrijding in de 
spits en op de Waalbrug plaatsvindt, 
met een groot verkeersinfarct als 
gevolg.”  

Spin in het web
Ook als er geen incident is, is de 
calamiteitencoördinator hard aan 
het werk. “We bewaken procedures, 
updaten systemen en procedures, ver-
zorgen multidisciplinaire oefeningen 
voor de meldkamer en voeren overleg 
over bijvoorbeeld evenementen. We 
hebben dus ook een nauwe relatie 
met het Veiligheidsbureau. Verder 
sluiten we aan bij de activiteiten van 
het COPI en het ROT waarmee we 
operationeel ook verbonden zijn. En 
natuurlijk moeten ook wij oefenen 
en opleidingen en trainingen volgen 
om onze functie als spin in het web 
van informatie goed uit te voeren”, zo 
besluit Jochem zijn enthousiaste ver-
haal over de nieuwe CaCo-organisatie.

Jochem van Os: “Het is de taak van de calamiteitencoördinator om zo snel mogelijk 

een totaalbeeld te schetsen.”
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Directieteam	Veiligheid	en	
crisispartners	bezoeken	
verkeerspost	Rijkswaterstaat

Het Directieteam Veiligheid bracht samen met haar 
crisispartners op maandag 22 oktober op uitnodiging 
van Rijkswaterstaat een bezoek aan de verkeerspost in 
Nijmegen. De post bevindt zich op de plek waar het Maas-
Waalkanaal uitkomt op de Waal en biedt een prachtig uit-
zicht op de rivier en het scheepvaartverkeer.  
Op de agenda van de DTV-vergadering die in het bijzon-
dere gebouw werd gehouden, stond een aantal onderwer-
pen centraal dat ook van belang was voor een deel van de 
aanwezige crisispartners: defensie, openbaar ministerie en 
de provincie. Zoals het onderbrengen van aandacht voor 
waterincidenten bij de Gelderse Commissie en de gevolgen 
van de commissie Noordanus voor de crisisbeheersing. De 
middag werd afgesloten met een uitleg van Rijkswaterstaat 
over de wijze waarop zij de veiligheid op de rivieren probe-
ren te waarborgen. Ten slotte konden de aanwezigen de 
verkeerspost live in actie zien.

Veiligheidswijzer	2012-2013	in	teken	
van	zelfredzaamheid
In week 43 van dit jaar is de 
Veiligheidswijzer 2012 - 2013 huis-
aan-huis verspreid in de achttien 
gemeenten van de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid. De Veiligheidswijzer 
stond dit keer voor een groot deel in 
het teken van het bevorderen van de 
(zelf)redzaamheid van mensen tijdens 
rampen en crises.

Marcel Meeuse, hoofd van het 
Veiligheidsbureau van de VRGZ: “We 
hebben er bewust voor gekozen om in 
deze Veiligheidswijzer onze regionale 
‘Gelderland-Zuid, Denk Vooruit!’-
campagne weer onder de aandacht te 
brengen. Het is belangrijk dat mensen 
weten hoe zij zich goed voorbereiden 
op een eventuele ramp of crisis én wat 
zij zelf het beste kunnen doen als het 
onverhoopt toch mis gaat.”

Praktische	tips
In de Veiligheidswijzer worden tips 
gegeven over wat te doen bij een 
aantal mogelijke noodsituaties, zoals 
langdurige stroomuitval, een epide-
mie, een (dreigende) overstroming of 
een ongeval met gevaarlijke stoffen. 
Deze situaties sluiten aan op het risi-
coprofiel van Gelderland-Zuid.
Meeuse: “Alle 25 veiligheidsregio’s in 
Nederland hebben zo’n risicoprofiel, 
waarin de belangrijkste risico’s voor 
die regio in kaart zijn gebracht. In 
een regio waar veel rivieren doorheen 
lopen, zoals Gelderland-Zuid, is hoog-
water bijvoorbeeld een van die risico’s. 

We gebruiken de Veiligheidswijzer 
graag om onze inwoners praktische 
tips en handvatten te geven om zelf 
zo goed mogelijk met noodsituaties 
om te kunnen gaan, naast de profes-
sionele inzet van alle hulpdiensten. 
Uiteraard zetten wij ook tijdens een 
ramp of crisis in op snelle en goede 
informatie en adviezen voor de inwo-
ners van onze regio.”

Bereikbaarheidsgegevens
Daarnaast zijn in de Veiligheidswijzer 
de bereikbaarheidsgegevens van de 
hulpverleningsdiensten te vinden, 
zoals adressen, openingstijden, tele-
foonnummers en website-adressen. 

We gebruiken de Veiligheidswijzer Ook	te	downloaden
De Veiligheidswijzer is een gezamen-
lijke uitgave van de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid en de politie 
Gelderland-Zuid. De Veiligheidswijzer 
wordt verpakt bij ander drukwerk en 
daarom niet bezorgd in brievenbus-
sen met een anti-reclamesticker. De 
Veiligheidswijzer is daarom ook koste-
loos af te halen bij alle politiebureaus 
in de regio Gelderland-Zuid of als pdf 
te downloaden via de website van de 
VRGZ.

Download de Veiligheidswijzer
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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. 

	COPI,	ROT	en	Rijkswaterstaat	samen	in	
			‘Bruggen	Slaan’
In het najaar zijn er twee oefeningen gehouden met als titel 
‘Bruggen Slaan’. Tijdens de eerste oefende het ROT alleen, tijdens 
de tweede oefening op 12 december kwam ook het COPI in actie, 
dat in de buurt van de brug over de A50 bij Ewijk werd ingericht. 
Ook Rijkswaterstaat deed mee aan de oefening. De deelnemers aan 
de oefening kregen een pittig incident voorgeschoteld, waarbij na 
een ongeval met schepen op het water een toxische stof vrijkwam. 
Doelstellingen waren onder meer het inzicht krijgen in specifieke 
knelpunten bij incidenten met gevaarlijke stoffen op het water, het 
bovenregionaal afstemmen en samenwerken met de Veiligheidsregio 
Gelderland-Midden en het toepassen van verbeter- en aandachts-
punten die uit vorige multidisciplinaire oefeningen naar boven zijn 
gekomen.

Najaarsoefeningen in beeld
Traditiegetrouw wordt er in het najaar veel geoefend binnen de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid. Een korte impressie.

	Opvang	&	Verzorging	en	PSHOR
Eind oktober en begin november organiseer-
de de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid in 
samenwerking met de PSHOR (psycho-
sociale hulpverlening bij rampen) en de 
gemeenten Nijmegen en Geldermalsen twee 
grote operationele oefeningen. Aan de oefe-
ningen deden vijftien LOTUS-slachtoffers en 
vier acteurs mee, die tegenspel boden aan 
de opgeroepen functionarissen. Het pro-
ces PSHOR (belegd bij de GGZ-instellingen 
in de regio) en het gemeentelijke proces 
Opvang & Verzorging stonden centraal. 
Oefenleider Hester Nijhof van de VRGZ 
kijkt tevreden terug: “Het is goed om de 
processen weer een keer langs te lopen met 
elkaar. Door te oefenen kom je waardevol-
le evaluatiepunten tegen, zoals de informa-
tiebehoefte die ontstond op de opvanglocatie 
zelf.”

Defensie, het UMC St Radboud, het 
Canisius-Wilhemina Ziekenhuis (CWZ) en 
de Sint Maartenskliniek voerden op zater-
dag 10 november een geslaagde rampen-
oefening uit. Centraal stond het beheersen 

van een ramp, het registeren en terugvinden 
van slachtoffers en de familieopvang. Ook 
de gemeente Nijmegen en de Veiligheids-
regio Gelderland-Zuid leverden een bijdrage 
aan de oefening.

▼ Ziekenhuizen,	defensie	en	slachtofferregistratie
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