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Multi›Nieuws
Voortgang Triangel: risicoprofiel, beleidsplan en crisisplan
‘Risicoprofiel vergroot veiligheidsbewustzijn’ 
Op 1 april vorig jaar ging Triangel van start, een project 
bestaande uit drie te realiseren onderdelen: het regionaal 
risicoprofiel, het regionaal beleidsplan en het regionaal 
crisisplan. Deze drie nieuwe planvormen zijn door de Wet 
veiligheidsregio’s, die op 1 oktober 2010 in werking is getre-
den, verplicht gesteld. De afgelopen maanden zijn de drie 
projectgroepen hard aan het werk geweest om de plannen te 
realiseren.. Hoe staat het er nu, begin 2011, voor? 

• Directeur Marijke van Veen blikt vooruit

• LCMS-training voor 300 repressieve functionarissen

• Evaluatie ‘brand Weurt’

• Planvorming incidenten op transportroutes

• Gemeenten Gelderland-Zuid kiezen koers

• VRGZ stelt ‘Visie op informatie’ op

• ‘Goed dat partijen elkaar leren kennen’

• Workshop crisiscommunicatie voor bestuurders goed 

ontvangen

Regionaal risicoprofiel
Het regionaal risicoprofiel is in con-
cept af en wordt nu gepresenteerd 
aan de raden in de regio. Tijdens deze 
consultatieronde worden twee belang-
rijke vragen gesteld, namelijk of de 
raadsleden het risicoprofiel voor hun 
gemeente herkennen en wat voor hen 
vervolgens de speerpunten zijn voor 
het beleid van de VRGZ.
Marcel Meeuse, hoofd van de sector 

Veiligheidsbureau en projectleider van 
Triangel, hield onlangs de eerste pre-
sentaties voor raadscommissies van de 
gemeenten Beuningen, Groesbeek en 
West Maas en Waal. “De raadsleden 
waren zeer geïnteresseerd”, vertelt 
Marcel. “Het risicoprofiel zet aan tot 
denken over de risico’s in de eigen 
gemeente, de risico’s in de regio en 
hoe deze zich ten opzichte van elkaar 
verhouden. Het vergroot het veilig-
heidsbewustzijn, zo merk ik tijdens 
de presentaties, en dat is een mooi 
resultaat.” 
De projectorganisatie heeft het regio-
naal risicoprofiel tevens verstuurd 
naar de omliggende veiligheidsregio’s 
en de crisispartners van de VRGZ, 
zoals Rijkswaterstaat en Waterschap 
Rivierenland. De reacties van de 
raadscommissies en de crisispartners 
worden gewogen en zo nodig verwerkt 
tot een definitieve versie van het risico-
profiel, dat elk jaar geactualiseerd zal 
worden. 

‘Het regionaal risicoprofiel 

verhoogt het veiligheidsbewustzijn’

Regionaal beleidsplan
Het regionaal beleidsplan is eveneens 
in conceptvorm gereed. De koppeling 

met de financiën is op hoofdlijnen 
uitgewerkt; keuzes hierin worden 
binnenkort aan de directie van de 
veiligheidsregio voorgelegd. Ook is de 
keuze gemaakt om de highlights uit 
het monodisciplinaire beleid van de 
verschillende sectoren op te nemen in 
een bijlage van dit multidisciplinaire 
beleidsplan. Het beleidsplan zal ver-
der nog besproken worden door het 
MT van de VRGZ en het Directieteam 
Veiligheid (DTV), waar ook de politie 
en de gemeenten in vertegenwoordigd 
zijn. Daarna wordt het ter vaststelling 
aangeboden aan het bestuur van de 
VRGZ.

Regionaal crisisplan (RCP)
In januari heeft de projectgroep die 
werkt aan het regionaal crisisplan een 
‘dilemmadag’ gehouden. Tijdens deze 

dag zijn de belangrijkste dilemma’s 
uit de verschillende kolommen, 
waaronder bijvoorbeeld de positie 
van communicatie binnen het crisis-
plan, verder uitgewerkt tot duidelijke 
vraagstukken die zijn voorgelegd aan 
het DTV. Daarnaast is er een sessie 
gehouden met gemeentesecretarissen 
en ambtenaren openbare veiligheid 
(AOV’en) uit de regio om de inrichting 
van de gemeentelijke processen verder 
uit te werken. Op pagina 5 van deze 
Multi>Nieuws leest u hier meer over.
Doelstelling is dat op 1 oktober 2011 
het statisch gedeelte van het regionaal 
crisisplan klaar is, waarin de organi-
satie en structuur beschreven worden. 
Daarna volgt de implementatie van 
het RCP. 

KLIK HIER 
voor meer infor-

matie over de 
drie regionale 
planvormen

http://www.vrgz.nl/veiligheidsbureau/risicoprofiel,-beleidsplan-en-crisisplan.aspx
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Het verbeteren van de informatie-
voorziening en het verder professio-
naliseren van de crisiscommunicatie: 
deze thema’s stonden al hoog op 
onze agenda voor 2011. De brand bij 
Chemie-Pack in Moerdijk - het nieuwe 
jaar was pas vijf dagen oud - heeft 
deze prioritering nog eens extra bena-
drukt. De lessen die we uit dit incident 
kunnen leren, zullen we zeker meene-
men voor onze eigen regio.

Netcentrisch werken speelt een 
belangrijke rol bij het verbeteren van 
de informatievoorziening tijdens ram-
pen en crises; in onze veiligheidsregio 
zijn de eerste trainingen in netcen-
trisch werken inmiddels van start 
gegaan. Alle driehonderd functionaris-
sen die een actieve rol hebben binnen 
de rampenbestrijding en crisisbeheer-
sing in Gelderland-Zuid zijn verplicht 
om de training te volgen, zodat we 
op het moment dat de Vierdaagse 
2011 van start gaat inderdaad netcen-
trisch kunnen werken met elkaar. Dit 
betekent: één gedeeld beeld van een 
incident door een snelle en efficiënte 
informatieuitwisseling tussen de ver-
schillende teams en kolommen. Elders 
in dit nummer leest u meer over deze 
trainingen. 

Daarnaast is door onze veiligheidsre-
gio een ‘Visie op informatie’ ontwik-
keld, waarin de organisatiestrategie is 
vertaald naar vijf thema’s die dienen 
als uitgangspunt voor de informatie-

2011, een vooruitblik
strategie. Door deze informatiestra-
tegie toe te passen, werkt de veilig-
heidsregio toe naar een volwassen 
inrichting van haar informatiekolom. 
In deze Multi>Nieuws vindt u meer 
informatie en een link naar de volle-
dige visie. 
In oktober 2010 en januari 2011 
werden door de Veiligheidsregio 
workshops crisiscommunicatie voor 
bestuurders georganiseerd, onder 
het motto: ‘Crisiscommunicatie: de 
bluswagen van de burgemeester’. 
Burgemeesters, locoburgemeesters en 
communicatieadviseurs uit de regio 
woonden de workshops bij en waren 
zeer enthousiast. Op pagina 7 leest u 
een verslag hiervan.

Informatievoorziening en crisiscom-
municatie, twee belangrijke thema’s 
dus, maar natuurlijk niet de enige die 
in 2011 onze aandacht hebben. Zo zal 
dit jaar ook in het teken staan van de 
regionalisering van de brandweer en 
de verdere realisering en implementa-
tie van het regionaal risicoprofiel, het 
regionaal beleidsplan en het regionaal 
crisisplan. Functionarissen van alle 
sectoren van de Veiligheidsregio, van 
de gemeenten én van de politie zullen 
hier met elkaar hard aan werken. Ik 
wens hen allen veel succes!

Marijke van Veen,
Directeur veiligheidsregio / Regionaal  
commandant



KLIK HIER 
om direct naar 

de website 
Crisisplein 
te gaan.
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Repressieve functionarissen vanuit alle 
kolommen hebben een voorproefje 
kunnen nemen op Netcentrisch 
Werken en het ondersteunende 
systeem LCMS tijdens de bijeenkom-
sten op 14 en 20 december. “Ik heb 
deze bijeenkomsten als bijzonder 
positief ervaren”, vertelt Frank Evers, 
projectleider Netcentrisch Werken 
voor de Veiligheidsregio Gelderland-
Zuid. “De opkomst in Zaltbommel 
was iets lager dan in Nijmegen maar 
in beide gevallen waren de deelnemers 
zeer betrokken en geïnteresseerd.” 
Ook een aantal Hoofdofficieren van 
Dienst (HOvD’en) en Regionaal 
Commandanten van Dienst 

(RCvD’en) uit de 
brandweerkolom 
woonden de bij-
eenkomsten bij. 
“Zij gaven blijk 

van een gezonde dosis scepsis en stel-
den constructief kritische vragen. Dat 

Gelderland-Zuid gaat in 2011 netcentrisch werken
LCMS-training voor 300 repressieve functionarissen
De tijd van ‘voorproeven’ is voorbij, het echte werk gaat 
beginnen: in het voorjaar van 2011 worden alle functiona-
rissen in de regio die een rol hebben binnen de rampenbe-
strijdings- en crisisbeheersingsorganisatie getraind in het 
werken met het LCMS, het ondersteunend systeem van 
Netcentrisch Werken. Planning is dat iedereen half mei 
is opgeleid en het LCMS tijdens de komende Vierdaagse 
daadwerkelijk operationeel is in de regio.

is ook prima, discussie helpt ons voor-
uit en zorgt ervoor dat dingen duidelij-
ker worden”, aldus Frank. 
Ook de presentatie van Netcentrisch 
Werken voor bestuurders tijdens de 
Vierdaagse 2010 was een succes. “De 
meerwaarde van de netcentrische 
werkwijze en de verbetering die dit 
betekent voor de rampenbestrijdings- 
en crisisbeheersingsorganisatie wordt 
inmiddels door velen erkend.”

Start bij meldkamer
De tijd van ‘voorproeven’ is nu echter 
voorbij, het echte werk gaat begin-
nen. Frank: “In het voorjaar van 2011 
worden de 300 functionarissen uit 
de rampenbestrijding en crisisbeheer-
sing van Gelderland-Zuid getraind in 
het werken met het LCMS.” De trai-
ningen beginnen bij de meldkamer, 
een logisch startpunt van waaruit de 
‘olievlek’ begint. Alle meldkamercoör-
dinatoren, de vroegere ‘calamiteiten-
coördinatoren’, worden in één keer 
getraind.”
Frank verzorgt samen met Ronald 
Sanders, die vanuit het landelijke pro-
ject Netcentrisch Werken verbonden 
is aan de regio Gelderland-Zuid, de 
trainingen. In februari en maart zijn 
de diverse Officieren van Dienst en 
ROT-functionarissen aan de beurt. 
Frank benadrukt dat de trainingen 
geen eenrichtingsverkeer zijn maar 

dat er juist ruimte is voor uitwisse-
ling en discussie. Vandaar ook dat er 
functionarissen vanuit alle kolommen 
voor een training zijn uitgenodigd, in 
plaats van dat er trainingen per kolom 
worden gegeven. “We leiden ‘multi’ op 
en stimuleren de interactie tussen de 
kolommen.” 
Het project Netcentrisch Werken is 
onderdeel van het project Regionaal 
Crisisplan (RCP). In het RCP wordt de 
inrichting van de informatievoorzie-
ning tijdens een ramp of crises verder 
uitgewerkt. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over Netcentrisch 
Werken binnen Gelderland-Zuid, dan 
kunt u contact opnemen met project-
leider Frank Evers: frank.evers@vrgz.nl
Wilt u meer weten over Netcentrisch 
Werken in het algemeen, kijk dan op 
de website van het landelijke project 
Crisisplein.

Het LCMS is vanaf 

elke locatie, en ook via 

een smartphone, toe-

gankelijk. Frank Evers: 

“Je kunt bij wijze 

van spreken inloggen 

vanaf je keukentafel. 

Door netcentrisch te 

werken via het LCMS 

zijn mensen sneller 

op de hoogte en krijgt 

iedereen dezelfde 

informatie.”

‘Interactie en uitwisseling zijn 

belangrijk tijdens de trainingen’

http://www.crisisplein.nl
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Sanne Bastings is vanuit de sector 
Veiligheidsbureau van de VRGZ 
betrokken bij deze evaluatie. Zij licht 
toe: “We hebben bewust gezocht naar 
een onafhankelijke partij om deze eva-
luatie te leiden. Ron de Groot van de 
VNOG wilde dit graag op zich nemen. 
Samen met Marcel Meeuse (hoofd 
Veiligheidsbureau van de VRGZ - red.) 
ben ik betrokken bij de uitvoering van 
de evaluatie. We hebben alle beschik-
bare documenten bijeen gebracht en 
evaluatievragen geformuleerd. Nu zijn 
we bezig met het afnemen van inter-
views met verschillende repressieve 
functionarissen die bij het incident 
in actie zijn gekomen, van een leider 

Het Directieteam Veiligheid heeft in januari 
ingestemd met drie nieuwe operationele plan-
nen voor de regio die vanaf 1 maart in werking 
treden: TIM (Trein Incidentmanagement), 
SIM (Snelweg Incidentmanagement) en VIM 
(Vaarweg Incidentmanagement). In deze drie 
plannen staan scenario’s en inzetvoorstellen, 
die beschrijven wat de omvang van de in te zet-
ten hulpverlening in welke situatie is. Het doel: 
burgers zo snel mogelijk de juiste hulpverlening 
bieden bij incidenten op transportroutes in 
Gelderland-Zuid. 

Het plan SIM vervangt het oude plan ‘Coba’, het 
plan TIM is een herziening van een eerder plan 
en het plan VIM vervangt het intergemeentelijk 
rampenplan waterwegen. Lukas Vermeulen coör-
dineert vanuit de sector Veiligheidsbureau van 
de VRGZ het realiseren en de implementatie van 
de plannen. Samen met vertegenwoordigers van 
brandweer, GHOR, politie en gemeenschappe-
lijke meldkamer heeft hij de afgelopen maanden 
aan de plannen gewerkt. 
Lukas: “Wanneer een melding over een ongeval 
bij de gemeenschappelijke meldkamer binnen-
komt, zorgt de centralist ervoor dat de melder 
goed wordt uitgevraagd. Vervolgens zal de cen-
tralist het scenario van het incident bepalen. 
Aan dit scenario ‘hangt’ een eerste inzetvoorstel 
van de hulpverleningsdiensten die dan ook 
daadwerkelijk worden gealarmeerd en worden 
ingezet.” 
De scenario’s in de plannen TIM en SIM zijn 
bewust eenduidig opgesteld om de eenheid in 
de planvorming te vergroten. Dit werkt ook goed 
voor de mensen die ermee aan de slag moeten, 
licht Lukas toe. Het plan VIM sluit aan bij het 
landelijke plan Waterrand.  

Aandacht voor implementatie
“TIM, SIM en VIM zijn alleen goed toepasbaar 
als alle hulpverleningsdiensten op de hoogte zijn 
van de beschreven scenario’s en elkaar begrij-
pen. We zijn ons goed bewust dat de plannen 
staan of vallen met de implementatie ervan”, 
zegt Lukas. “Daarom hebben we een implemen-
tatieplan gemaakt, waarin we aangeven welke 
acties we ondernemen om onze doelgroepen in 
te lichten. Zo gaat de brandweer onder meer 
HOvD’s en OvD’s informeren, krijgen de centra-
listen van de meldkamer een uitgebreide presen-
tatie en toelichting en zorgt de GHOR voor het 
inlichten van het Mobiel Medisch Team (MMT), 
onderdeel van de acute zorg die een belangrijke 
rol speelt bij incidenten en grote ongelukken op 
transportroutes. Ook voor de politie Gelderland-
Zuid wordt een implementatietraject uitgerold. 

Evaluatie ‘brand Weurt’
Op vrijdag 29 oktober 2010 brak een zeer grote brand uit in de vleeswaren-
fabriek Henri van de Bilt in Weurt, gemeente Beuningen. Er werd opgeschaald 
naar GRIP 4. Vanwege de rook die over het dorp trok, moesten de inwoners 
van Weurt een aantal uren binnen blijven en ramen en deuren gesloten houden. 
De multidisciplinaire bestrijding van dit incident wordt nu geëvalueerd. Ron de 
Groot, hoofd van het veiligheidsbureau van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-
Gelderland (VNOG) leidt de evaluatie. 

Planvorming incidenten op transportroutes

COPI tot een hoofd sectie gemeenten. 
Niet iedereen kan geïnterviewd worden 
maar we maken een representatieve 
dwarsdoorsnede door de crisisorgani-
satie om een zo goed mogelijk beeld 
te krijgen. Naar verwachting verschijnt 
eind februari het evaluatierapport.” 
Naast de evaluatie van de multidis-
ciplinaire aanpak van het incident 
wordt ook, in onderlinge afstemming, 
de monodisciplinaire brandweerinzet 
geëvalueerd. 
Het evaluatierapport zal verstuurd 
worden aan de betrokkenen en de 
leerpunten uit het rapport worden 
meegenomen in het regionaal leer-
agentschap: een structuur waarbij per 

leerpunt wordt 
gekeken hoe dit 
het beste opge-
pakt en geborgd 
kan worden. Ook 
zal de evaluatie 
gebruikt worden 
voor het verder 
uitwerken van een 
multidisciplinair 
evaluatieprotocol. 
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KLIK HIER 
om direct naar 

de producten van 
GROOT te gaan

KLIK HIER 
en download het 

volledige 
visiedocument

Op donderdag 13 januari kwamen 
gemeentesecretarissen en AOV’ers uit 
de regio bijeen om na te denken over 
het inrichten van de bevolkingszorg in 
het regionaal crisisplan. De centrale 
vraag waar de deelnemers zich onder 
leiding van een onafhankelijke ses-
sieleider over bogen, was: hoe ziet de 
toekomst van de gemeentelijke ram-
penorganisatie eruit? 
Doel van de sessie was het formuleren 
van uitgangspunten die de basis leg-
gen voor de verdere uitwerking van het 
proces bevolkingszorg, met het oog 
op de komst van het regionaal crisis-
plan in Gelderland-Zuid - ook wel het 
‘multidisciplinaire knoppenmodel’ 
genoemd. 

Stuurgroep
De uitkomst van de sessie is dat de 
gemeenten gezamenlijk een richting 

hebben gekozen. De 
lokale betrokkenheid 
wordt behouden. 
Tegelijkertijd wordt 
ingezet op ingezet op 

Hoe ziet de bevolkingszorg er in de toekomst uit?
Gemeenten Gelderland-Zuid kiezen koers 
Lokale betrokkenheid betekent vertrouwen en dat is een 
groot goed tijdens een ramp of crisis. Regionaal de handen 
ineen slaan betekent efficiënt en kostenbesparend werken 
op meerdere gebieden, ook dat speelt een belangrijke rol 
in de voorbereiding op en bestrijding van rampen en crises. 
Beide aspecten zijn terug te vinden in de koers die de acht-
tien gemeenten van Gelderland-Zuid hebben gekozen voor de 
invulling van de bevolkingszorg in het regionaal crisisplan.

regionale samenwerking, door regi-
onale teams van deskundigen lokaal 
in te laten vliegen tijdens een ramp 
of crisis. Een liaison van de gemeente 
wordt vervolgens toegevoegd aan de 
regionale deskundigenteams die zich 
gaan bezighouden met het aansturen 
van bijvoorbeeld opvang en verzorging 
of milieu. Dit betekent dat de link met 
het lokale goed wordt behouden. De 
randvoorwaarden zullen nog verder 
uitgewerkt worden. Een stuurgroep 
met gemeentesecretarissen, die tijdens 
een calamiteit de rol van hoofd sectie 
gemeente kunnen hebben, zal zich hier 
verder over buigen. 

Kwaliteit en ervaring
Het inzetten van regionale teams van 
deskundigen voor het aansturen van 
de bevolkingszorg betekent ook dat 
minder functionarissen vaker kun-
nen oefenen én dat zij regelmatiger 
ingezet worden tijdens een incident. 
Investeren in kwaliteit en ervaring dus, 
waar het landelijke project GROOT 
een belangrijke rol bij speelt. 
Dit project heeft de basis gelegd voor 
opleidingen voor gemeentelijke mede-
werkers binnen de rampenbestrijding. 
De eerste producten van het project 
zijn opgeleverd en te vinden op de 
website van het Veiligheidsberaad.

Veiligheidsregio stelt 
‘Visie op informatie’ op
Informatiemanager Josien Oosterhoff 
stelde een Visie op informatie voor 
2011-2016 op voor de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid (VRGZ). Zij ontwik-
kelde deze visie op basis van de missie 
van de VRGZ. 
“Er komt nogal wat op ons af, zowel 
aan interne als aan externe ontwik-
kelingen”, zegt Josien. Als voorbeelden 
noemt ze netcentrisch werken binnen 
de rampenbestrijding en crisisbe-
heersing en de regionalisering van de 
brandweer. Josien zocht uit hoe deze 
ontwikkelingen zich verhouden tot de 
missie (zie kader) van de VRGZ en ver-
taalde de organisatiestrategie naar vijf 
thema’s, zoals ‘snelle en goede hulp-
verlening’ en ‘optimale voorbereiding’. 
Aan deze thema’s heeft ze de uit-
gangspunten voor de informatiestrate-
gie van de komende jaren verbonden.

Stip op de horizon
Als ‘stip op de horizon’ voor de 
informatievoorziening is het volgende 
geformuleerd: ‘De VRGZ wil een orga-
nisatie zijn waarbinnen en waarmee 
met behulp van gestandaardiseerde 
systemen en uitwisselingsprotocol-
len informatie wordt uitgewisseld, 
gestuurd door de gestructureerde 
vraag van de gebruiker. Dit geheel 
wordt mogelijk binnen een gestan-
daardiseerde architectuur, waardoor 
als ketenorganisatie kan worden 
gewerkt. Deze architectuur borgt 
actuele, beschikbare, betrouwbare, 

beveiligde en beheersbare gegevens en 
documenten die alle werkprocessen 
optimaal ondersteunen. Daarnaast 
ondersteunt werken onder architec-
tuur gerichte sturing op (ICT-)ontwik-
kelingen.’

Missie VRGZ

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 

is een daadkrachtige, betrouwbare en 

alerte organisatie voor brandweerzorg, 

geneeskundige hulpverlening en voorbe-

reiding en coördinatie op het gebied van 

rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Zij is dé organisatie die, samen met de 

18 gemeenten, politie en alle andere 

betrokken organisaties, zorgt voor een 

veilige samenleving in Gelderland-Zuid. 

http://www.veiligheidsberaad.nl/smartsite.dws?ch=WVB&id=103300
http://www.vrgz.nl/organisatie/beleidsdocumenten/visie-op-informatie.aspx
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Liander blikt terug op Wisselspanning
‘Goed dat partijen elkaar leren kennen’ 

Bij de Gemeenschappelijke Meldkamer 
(GMK) Gelderland-Zuid komt op 
donderdag 18 november rond twaalf 
uur een alarmmelding binnen: langs 
de N320 staat een onderstation van 
Liander in brand. Onder meer de 
gemeenten Buren en Culemborg zitten 
zonder stroom. Razendsnel treedt het 
noodscenario in werking. Alle betrok-
ken partijen worden gealarmeerd. 
Liander formeert een vast rampen-
team. Wanneer de brandweer bij het 
onderstation arriveert, explodeert het 
gebouw. Twee brandweerlieden wor-
den vermist. Tot zover de explosieve 
start van de oefening Wisselspanning, 
georganiseerd door de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid.

Realistisch
Martijn Ronteltap is procesmana-
ger crisisbeheersing bij Liander. Hij 

Het komt niet vaak voor dat de stroom uitvalt. De leve-
ringszekerheid van Liander benadert de honderd procent. 
Maar ook Gelderlands enige (en Nederlands grootste) 
beheerder van het elektriciteitsnetwerk kan voor verras-
singen komen te staan. Dat gebeurde in december 2007 
toen in de Bommelerwaard een helikopter tegen de draden 
van een hoogspanningsmast aan vloog. Een groot deel van 
het omliggend gebied zat vijftig uur zonder stroom. Op 18 
november 2010 oefende de Veiligheidsregio Gelderland-
Zuid, gebaseerd op dit incident, het scenario ‘grootschalige 
en langdurige stroomuitval’. Liander oefende samen met 
meldkamer, brandweer, politie, gemeenten en GHOR mee.

was nauw betrokken bij de oefening 
Wisselspanning. “Als Liander sluiten 
we ons regelmatig aan bij dergelijke 
grootschalige oefeningen van veilig-
heidsregio’s. Wanneer zich werkelijk 
een stroomstoring voordoet, is het 
erg belangrijk dat je alle betrokken 
partijen al kent. Dat je van elkaar weet 
wat de mogelijkheden en onmoge-
lijkheden zijn. En vooral: wie waar-
voor verantwoordelijk is.” Volgens 
Martijn Ronteltap benadert de sfeer 
tijdens een oefening die in de praktijk. 
Deelnemers kwijten zich uiterst seri-
eus van hun taak. De spanning stijgt 
voelbaar, ook al is het ‘maar’ een 
oefening. “Kijk, het meest realistische 
is natuurlijk wanneer je de stroom er 
écht afhaalt. Maar daar zit natuurlijk 
niemand op te wachten. De kunst is 
dus om een oefening zo realistisch 
mogelijk te maken, zodat je je – net 
als in het echt – vasthoudt aan de pro-
cedures. Het verbaast me altijd weer 
hoe creatief mensen tijdens een oefe-
ning worden om snel een probleem te 
kunnen tackelen. En hoe ver ze door-
denken over de consequenties.” 

Denktank
Wat bij de oefening Wisselspanning 
onder meer aan het licht kwam, 
was de noodzaak van een ‘vertaler’: 
iemand die technische vragen op het 
gebied van elektra vertaalt.  “Want je 
kunt wel zeggen dat je 40 kVA nodig 
hebt. Maar je kunt niet van iedereen 

verwachten dat ze weten hoeveel dat 
is. Een belangrijke taak van Liander 
is om dergelijke informatie binnen de 
teams toe te lichten”, aldus Martijn. 
Hij beschouwt het bovendien als een 
belangrijke Liander-taak om in geval 
van nood als denktank te fungeren. 
“Wij zijn immers al zo’n honderd jaar 
transporteur van elektriciteit en gas. 
En de verschillende partijen in een vei-
ligheidsregio kunnen zich nu eenmaal 
niet overal in verdiepen.”

Verbondenheid
Bij de grote stroomstoring die Martijn 
meemaakte, viel het hem op dat 
gedupeerden niet passief gaan zitten 
wachten totdat er weer stroom uit 
het stopcontact komt. Mensen gaan 

zelf op zoek naar oplossingen. En 
bedrijven die uit voorzorg een noodag-
gregaat hebben aangeschaft, brengen 
dit in stelling. Wat hem ook opvalt is 
dat – hoe vervelend een stroomstoring 
ook is – het de saamhorigheid onder 
bewoners vergroot. Mensen die bood-
schappen gaan doen, vragen aan hun 
buren of ze misschien wat voor hen 
mee moeten nemen. 
Een soortgelijke onderlinge verbon-
denheid ontstaat ook tijdens een geza-
menlijke oefening. Martijn: “Je ziet dat 
alle partijen zich er extra van bewust 
worden dat ze elkaar in tijden van 
nood nodig hebben. En misschien is 
dat nog wel het allerbelangrijkste.”

Heb je een grotere foto?

‘Er komt veel 

creativiteit naar 

boven tijdens 

een oefening’
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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. 

leerzame dag werd ervaren stond in 
het teken van theorie en aansprekende 
voorbeelden. 
Crisiscommunicatie bestaat uit 
drie onderdelen: schadebeperking, 
informatievoorziening en betekenis-
geving. Voor een burgemeester, zo 
benadrukte trainer Frank Vergeer, 
is dat laatste van belang: als boeg-
beeld en burgervader betekenis geven 
aan wat er gebeurt en gebeurd is. 
Handelingsperspectieven en opera-
tionele informatie worden idealiter 
tijdens een ramp door de sectie 
Voorlichting naar buiten gebracht. 

Omgevingsanalyse 
Het belang van een goede omge-
vingsanalyse is door social media als 
Twitter nog nadrukkelijker geworden. 
“Weet wat er in de buitenwereld 
speelt, weet wat mensen al weten. 
Dan weet u waar u op aan moet slui-
ten om het publiek vervolgens mee te 
kunnen nemen.” Een burgemeester die 
drie uur na de ramp een persconferen-
tie geeft en zegt dat nog niet bekend 
is of er doden zijn gevallen terwijl 
de beelden van bodybags al lang en 
breed te zien zijn op internet is niet 
geloofwaardig, aldus Frank Vergeer. 
“Zeg dat u de beelden ook gezien 
heeft, dat u net als iedereen geschokt 
bent, en kom dan met uw eigen ver-
haal. Mensen hebben er dan echt wel 
begrip voor dat zorgvuldigheid ook 
belangrijk is.”

‘De bluswagen van de burgemeester’
Workshop crisiscommunicatie voor bestuurders goed ontvangen
Crisiscommunicatie is de bluswagen van de burgemeester. 
Zo luidde de stelling waarmee Frank Vergeer van trainings-
bureau Inconnect de workshops crisiscommunicatie voor 
bestuurders op 8 oktober 2010 en 19 januari 2011 inleid-
de. Een stelling die hij vervolgens aan de hand van een 
groot aantal voorbeelden uit buitenland maar vooral bin-
nenland wist te illustreren, zoals ‘Enschede’, ‘Volendam’, 
‘Hoek van Holland’ en, recentelijk toegevoegd aan dit 
rijtje, ‘Moerdijk’. 

Oefenen
In het middaggedeelte stond de prak-
tijk centraal. De deelnemers kregen 
een scenario van een flinke crisis in 
hun gemeente voorgelegd, waarna ze 
voor de camera een interview moes-
ten geven. Ook werden ze voor de 
microfoon van een vasthoudende 
radiojournalist geplaatst én moesten 
ze aan schuiven aan tafel bij Pauw en 
Witteman. Hadden ze, samen met de 
communicatieadviseur, een kernbood-
schap geformuleerd? Hadden ze ken-

Burgemeesters, loco-burgemeesters 
en communicatieadviseurs uit de 
regio woonden de workshops bij, 
die werden georganiseerd door de 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Het 
ochtendgedeelte van wat door de 
deelnemers als een inspirerende en 

Hoogwater leidt tot weinig problemen in de regio

nis genomen van wat er in de buiten-
wereld speelde? En lukte het hen om 
aan te sluiten bij de buitenwereld?
Marianne Schuurmans, burgemeester 
van Millingen aan de Rijn, woonde de 
workshop op 19 januari bij en was na 
afloop zeer enthousiast. “Elke burge-
meester of loco-burgemeester zou dit 
een keer moeten doen. Het is ontzet-
tend goed om te oefenen, dat kun je 
eigenlijk niet vaak genoeg doen. Ik 
pleit dan ook voor een jaarlijkse her-
halingscursus.”

Ook het hoogwater hield de gemoederen in januari bezig. In Limburg zorgde het voor veel over-

last maar in Gelderland-Zuid leidde het hoogwater niet tot grote problemen of opschaling. De 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid hield een vinger aan de pols, onder meer door goed contact met 

Rijkswaterstaat en Waterschap Rivierenland te onderhouden. Zo staat beschreven dat als het water 

een vastgesteld aantal centimeters boven NAP komt, er regionaal opgeschaald wordt naar GRIP 4. 

Dat was nu niet aan de orde. Het hoogwater leverde wel wat overlast op maar zorgde niet voor grote 

problemen. Het trok vooral veel bekijks: het ‘hoogwatertoerimse’ vierde hoogtij.

Waterschap Rivierenland plaatste op haar website een overzicht van werkzaamheden en maatregelen 

rondom het hoogwater. 

KLIK HIER 
om naar het 
overzicht van 
Waterschap 

Rivierenland te 
gaan

http://www.waterschaprivierenland.nl/calamiteitenzorg/overzicht_genomen
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