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Multi›Nieuws
Regionaal risicoprofiel vastgesteld:
‘Het is een breed gedragen plan geworden’
Op donderdag 19 mei heeft het Algemeen Bestuur (AB) van 
de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid het regionaal risicopro-
fiel vastgesteld, na consultatie van de gemeenteraden van 
de 18 gemeenten. Hiermee is de eerste regionale planvorm 
die onder het project Triangel valt opgeleverd. Het regio-
naal beleidsplan en het regionaal crisisplan -de overige twee 
planvormen van Triangel- worden begin juli ter vaststelling 
behandeld in het AB. 

Mieke Okhuysen, projectleider van 
het regionaal risicoprofiel, kijkt met 
een goed gevoel terug op de totstand-
koming van het risicoprofiel. “Onze 
crisispartners hebben heel actief 
bijgedragen. Met een brede groep is 
invulling gegeven aan het regionaal 
risicoprofiel dat nu is vastgesteld. 
Daarmee is het echt een gedragen stuk 
geworden, daar ben ik heel blij mee.” 
Het regionaal risicoprofiel geeft een zo 

objectief mogelijk beeld van de risico’s 
in Gelderland-Zuid, aldus Mieke. 

Prioritaire risico’s 
Op 19 mei heeft het AB niet alleen 
het regionaal risicoprofiel vastgesteld, 
maar ook ingestemd met het benoe-
men van zes prioritaire risico’s voor 
de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. 
In het regionaal beleidsplan worden 
de resultaten van het risicoprofiel en 
de keuze voor deze prioritaire risico’s 
meegenomen. Daarnaast geeft het 
regionaal risicoprofiel de veiligheidsre-
gio een basis voor het verder vormge-
ven van de risicocommunicatie.

Prioritaire risico’s
Hoe zijn die prioritaire risico’s tot 
stand gekomen? Mieke licht toe: “De 
risico’s in de regio zijn geïnventari-
seerd en geanalyseerd, bijvoorbeeld 
op basis van een risicodiagram en 
een capaciteiteninventarisatie. Vragen 
daarbij waren: wat is de waarschijn-
lijkheid dat een bepaald soort incident 
zich voordoet en welke impact is er te 
verwachten? Wat kun je aan als veilig-
heidsregio? Voor welke incidenttypen 
kunnen met maatregelen de waar-
schijnlijkheid of impact teruggebracht 
worden? Wat zijn volgens de gemeen-
ten de risico’s waar de aandacht de 
komende beleidsperiode naar uit zou 

moeten gaan?”
Twee prioritaire risico’s betreffen 
ongevallen met gevaarlijke stoffen. 
De andere prioritaire risico’s zijn: 
verstoring telecommunicatie en ICT, 
natuurbrand nabij kwetsbaar object, 
overstromingen en ernstige griep-
pandemie. Van deze zes prioritaire 
risico’s heeft het AB aangegeven dat 
eerst de aandacht uit zal gaan naar de 
flitsrampen (de eerste vier genoemde 
risico’s). Overstromingen en een griep-

pandemie zie je immers aankomen. 
Daarnaast is er voor deze risico’s al 
veel georganiseerd in onze regio.”

Jaarlijkse actualisatie 
Het regionaal risicoprofiel wordt eens 
per jaar geactualiseerd. Deze actua-
lisatieronde wordt meegenomen in 
de reguliere werkzaamheden van de 
sector Veiligheidsbureau. Mieke geeft 
aan dat naast brandweer, GHOR 
en politie ook de AOV’ers van de 18 
gemeenten in de regio en crisispart-
ners bij deze actualisatie betrokken 
zijn. Mieke: “We willen het risicopro-
fiel graag ‘warmhouden’ binnen de 
kolommen en hopen dat deze regu-
liere actualisatie daar ook een bijdrage 
aan levert.”

KLIK HIER 
om het volledige 
regionale risico-
profiel inclusief 

bijlagen te down-
loaden.

Mieke Okhuysen
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Evaluatierapport grote brand Weurt Sector RAV heeft paraatheid uitgebreid

Regionalisering brandweer 

Op vrijdag 29 oktober 2010 woedde er een zeer grote 
brand in vleesverwerkingsbedrijf Henri van de Bilt in 
Weurt (gemeente Beuningen), waarbij is opgeschaald naar 
GRIP 4. 

De gehele rampbestrijdingsorganisatie is opgetuigd en veel 
-ook vrijwillige- professionals hebben hard gewerkt om dit 
incident op een goede manier te managen.
Veel is goed gegaan. Er zijn echter, zoals bij elk incident, 
ook aandachtspunten.
De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid vindt het leren van 
incidenten belangrijk. Daarom is, in opdracht van de voor-
zitter van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid, een evaluatie 
tot stand gekomen onder leiding van Ron de Groot van de 
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Het evalua-
tierapport Inzet van de multidisciplinaire crisisorganisatie 
bij grote brand in Weurt, gemeente Beuningen, 29-10-11 
is onlangs opgeleverd en te vinden op de website van de 
VRGZ.

In het gebied Culemborg, Lingewaal, 
Geldermalsen en Buren wordt door de 
regionale ambulancevoorziening een 
extra ambulance ingezet van vier uur 
‘s middags tot half twaalf ‘s avonds. 
Deze ambulance heeft geen vaste 
standplaats, maar wordt daar geposi-
tioneerd waar de gebiedsdekking erom 
vraagt. Daarnaast zijn de diensten 

KLIK HIER 
om naar het 

evaluatierapport 
op de website te 

gaan.

Op 19 mei ging het Algemeen Bestuur 
(AB) van de Veiligheidsregio (bur-
gemeesters van 18 gemeenten in 
Gelderland-Zuid) akkoord met de ver-
deling van de nieuwe overheadkosten 
ten behoeve van de geregionaliseerde 
brandweer op basis van inwoneraantal 
per gemeente.

Aanvullend onderzoek 
Op 17 februari nam het AB al een 
zogenaamd ‘voorgenomen’ besluit 
tot regionalisering van de brandweer. 
Tijdens deze vergadering gaf het AB 
aan dat ze nog wel een aanvullend 

De sector RAV heeft twee maatregelen getroffen die de 
paraatheid in het uitgestrekte gebied Culemborg, Lingewaal, 
Geldermalsen en Buren vergroten. Hiermee hoopt de ambu-
lancevoorziening de tijdsoverschrijdingen bij spoedritten in 
dit gebied terug te brengen van 7 procent naar de streefnorm 
van 5 procent. De maatregelen zijn ingegaan op 1 april van 
dit jaar.

van de huidige motorambulances in 
dit gebied verlengd van acht naar tien 
uur. Beide maatregelen zijn permanent 
en gelden zeven dagen in de week.
De aanrijtijden van ambulances in 
Culemborg, Lingewaal, Geldermalsen 
en Buren zijn relatief lang door de uit-
gestrektheid van het gebied. Daarom 
is juist in dit deel van de regio de 
capaciteit en daarmee de paraat-
heid uitgebreid. Daarnaast is gekozen 
voor uitbreiding tijdens de avonduren 
omdat het gaat om een gebied waar 
veel forenzen wonen; het inwonertal in 
het gebied is er in de avond en nacht 
groter dan overdag.

onderzoek wilde naar de verdeling 
van de overheadkosten. Een bestuurs-
commissie heeft vervolgens nog eens 
goed gekeken naar de zogenaamde 
verdeelsleutel. Deze is nu unaniem 
goedgekeurd.
Door onder andere deze en meer-
dere aanvullende opdrachten die de 
projectorganisatie van het bestuur 
kreeg is de planning verschoven. De 
projectorganisatie Samen Sterker! 
gaat er nu vanuit dat de brandweer in 
Gelderland-Zuid op 1 januari 2013 is 
geregionaliseerd.
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Ambulancevoorziening intensiveert 
samenwerking met UMC St Radboud
De sector RAV intensiveert de samenwerking met het UMC 
St Radboud. Medisch manager Pierre van Grunsven werkt 
een dag in de week op de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) 
van het ziekenhuis. Zijn taak is om de prehospitale en hos-
pitale zorg beter op elkaar te laten afstemmen en de sector 
RAV meer te laten aansluiten bij het academisch onderzoek 
en onderwijs. 

“Mijn focus ligt onder andere bij 
de patiëntenzorg,” zegt Pierre van 
Grunsven. “Na een ongeval vindt er 
op de SEH een overdracht plaats tus-
sen de verpleegkundige op de ambu-
lance en de verpleegkundige of arts 
in het ziekenhuis. Bij de overdracht 
van een patiënt gaat vaak informatie 
verloren. Dat gebeurt niet alleen bij 
ons, maar overal. We kennen allemaal 
het spel dat je een verhaaltje moet 
doorfluisteren. Als de laatste het ver-
haal hardop navertelt, is er weinig 
over van het oorspronkelijke verhaal. 
Daarom wordt er sinds een jaar met 
een digitale vooraankondiging gewerkt 
zodat er geen waardevolle informatie 
verloren kan gaan. Ik zit nu letterlijk 
bovenop dit proces. Daarnaast ben ik 
bij de overdracht aanwezig en volg ik 
de gesprekken tussen de ambulance-
medewerkers enerzijds en de verpleeg-
kundigen en artsen van het Radboud 
anderzijds. Op deze wijze destilleer ik 
verbeterpunten met betrekking tot de 
samenwerking. In een teamoverleg of 
door middel van mededelingen op het 

intranet kunnen deze verbeteringen 
vervolgens worden doorgevoerd.”

Wetenschappelijk onderzoek
Naast patiëntenzorg is Pierre van 
Grunsven betrokken bij wetenschap-
pelijk onderzoek. Ook hier speelt de 
samenwerking tussen de prehospitale 
fase en de hospitale fase een grote 
rol.”We zijn bezig met een onderzoek 
naar het stelpen van slagaderlijke 
bloedingen met speciaal verband. 
Dit verband zouden we (na een trai-
ning) ook in ambulances kunnen 
gaan gebruiken.” Tenslotte wordt 
de samenwerking op het gebied 
van onderwijs ook intensiever. Het 
Radboud beschikt over een skills 
ruimte waar men vaardigheden zoals 
intuberen van de lucht en hartmassa-
ge kan oefenen. In de nabije toekomst 
kunnen de verpleegkundigen van de 
RAV en de SEH verpleegkundigen 
meer samen trainen. 
“Mochten collega’s acute medische 
vragen hebben op het moment dat ik 
in het Radboud werk, dan fungeren de 
stafartsen van de eerste hulp als ach-
terwacht. Op deze manier borgen we 
samen de achterwachtfunctie,” aldus 
Pierre. 

Samenwerking Gelderland-Midden
De medisch manager van Gelderland-
Midden, Wim Heutz, werkt net als 
Pierre van Grunsven op de SEH. 

Omdat zij op dezelfde dag aanwezig 
zijn, hebben beide medisch managers 
meer mogelijkheden om te overleg-
gen over het medisch management in 
beide regio’s. Dit kan leiden tot een 
betere afstemming en wellicht ook tot 
grotere efficiëntie. 

Pierre van Grunsven, medisch manager bij de 

RAV: “Door digitale vooraankondiging gaat er 

geen waardevolle informatie meer verloren”
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En… actie!
Filmschool van IrisZorg 
maakt filmpjes voor VRGZ

Regionale Toezichtruimte 
geopend en operationeel

Voor het jaaroverzicht 2010 van de VRGZ, dat dit jaar op 
de website www.vrgz.nl wordt gepresenteerd, heeft de VRGZ 
samengewerkt met een bijzondere partner: de Filmschool van 
IrisZorg. 

Begin maart is de nieuwe Regionale Toezichtruimte van het 
politiekorps Gelderland-Zuid officieel geopend door minister 
Opstelten van Veiligheid en Justitie. Live beelden kunnen 
hiermee worden doorgezet naar de Gemeenschappelijke 
Meldkamer. 

De Filmschool biedt opleiding en werk voor mensen die 
bijvoorbeeld dak- en thuisloos en/of verslaafd zijn geweest 
of anderszins behandeld of ondersteund zijn door de gees-
telijk gezondheidszorg of maatschappelijk werk. Op de 
Filmschool leren zij van een aantal gedreven professionele 

Vanaf 2007 is gewerkt aan de realisatie van de Regionale 
Toezichtruimte. De centrale werkt netcentrisch. Dat wil 
zeggen dat de informatie vanuit één centraal punt wordt 
betrokken. Daarmee is het straks zelfs ook mogelijk om 
beelden van andere toezichtruimtes uit bijvoorbeeld 
Eindhoven en Zwolle binnen te halen. Ook in geval van sto-
ring of drukte kunnen de beelden dan bijvoorbeeld worden 
overgenomen door een andere centrale. 

Operationeel
Inmiddels is de Regionale Toezichtruimte operationeel. 
De permanent geplaatste bewakingscamera’s worden live 
uitgekeken. Het gaat niet alleen om camera’s die in het 
publieke domein zijn geplaatst maar ook om bewakings-
camera’s die door een particuliere bewakingscentrale zijn 
geplaatst. Zij houden bijvoorbeeld de camera’s in de gaten 
op industrieterreinen. 

‘Criminee!’
De Regionale Toezichtruimtes werken 
onder het ‘Criminee!’-concept. Kijk 
voor meer informatie op www.crimi-
nee.nl  en volg daar de ontwikkelingen 
van de Regionale Toezicht Ruimte in 
Nijmegen. 

filmmakers de kneepjes van het filmvak -van montage en 
geluid tot visagie en camerawerk. Daarnaast werken ze aan 
hun terugkeer in de maatschappij. Het (weer) aanleren 
van sociale vaardigheden en het vergroten van de eigen-
waarde van de deelnemers staan hoog in het vaandel van 
de Filmschool.

Vijf korte filmpjes
De medewerkers van de Filmschool werken voor diverse 
opdrachtgevers. Van korte introductiefilmpjes tot docu-
mentaires: alles is mogelijk. Voor de VRGZ maakte de 
Filmschool opnames tijdens een COPI-straatoefening 
in Hedel, op het kantoor van de VRGZ aan de 
Groenewoudseweg en op de gemeenschappelijke meld-
kamer (GMK). Daarnaast werd een aantal medewerkers 
geïnterviewd in de ‘greenscreenstudio’ van de Filmschool 
zelf.  De opnames resulteren in vijf korte filmpjes, voor elke 
sector binnen de VRGZ één. Deze filmpjes laten kort zien 
wat elke sector doet. 
De filmpjes zullen samen met het jaarverslag 2010 op de 
website van de VRGZ worden geplaatst. Ook worden ze 
beschikbaar gesteld voor bijvoorbeeld presentaties over de 
VRGZ. 

KLIK HIER 
voor meer infor-

matie over de 
Filmschool van 

IrisZorg.

KLIK HIER 
om direct naar 
de website van 
‘Criminee!’ te 

gaan.[link: www.criminee.nl]
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Communicatieadviseurs uit regio bijeen in #crisistuin
‘Twitter een hype noemen vind ik prima, 
maar besef dat de beweging blijft’

Wat is een goede hashtag? Moeten wij als gemeente twit-
teren? Welke rol spelen social media in de crisiscommuni-
catie? Deze en meer vragen kwamen aan bod in de Tuinen 
van Appeltern, waar op donderdag 12 mei een veertigtal 
communicatieadviseurs van gemeenten en politie uit de regio 
samenkwamen, op uitnodiging van de veiligheidsregio. De 
Tuinen waren voor de gelegenheid omgedoopt tot #crisistuin; 
een verwijzing naar het thema van de dag: social media en de 
betekenis daarvan voor de huidige (crisis)communicatie. 

De politie Gelderland-Zuid twit-
tert vanaf november 2010, eerst als 
pilot, via de account @PolitieGLZ. 
Inmiddels zijn ook twee wijkagenten 
van Gelderland-Zuid op Twitter te 
volgen. Communicatieadviseur Merel 
Coopmans gaf tijdens #crisistuin een 
presentatie over de bevindingen van 
de politie met dit medium. Conclusie: 
Twitter werkt goed als het gaat om 
berichten over ongevallen, incidenten, 
vermissingen en getuigenoproepen. 
Voorwaarde is wel dat er binnen de 
eigen organisatie duidelijke afspraken 
worden gemaakt over het gebruik van 
Twitter.

Social media inzetten én monitoren
Ina Strating, verbonden aan 
Crisiswerkplaats.nl, hield een inspire-
rende en interactieve lezing over nut 
en noodzaak van Twitter en overige 
social media tijdens rampen, crises 
en andere ontwrichtende gebeurtenis-
sen in de samenleving. ‘Geïnformeerd 
wachten geeft minder stress’, is haar 
motto en zij maakte dit duidelijk aan 
de hand van een aantal recente voor-
beelden, waarbij de crisiscommunica-
tie goed of juist niet zo goed verliep. 

municatie, zoals het invoeren van NL 
Alert (cell broadcasting). Daarnaast 
werd het herziene deelpan crisiscom-
municatie voor Gelderland-Zuid 
besproken. Daarbij werd ook ingegaan 
op de taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden die horen bij de 
verschillende communicatiefuncties 
tijdens een crisis. In Gelderland-Zuid 
wordt met een regionale pool van 
communicatieadviseurs gewerkt, die 
inzetbaar zijn tijdens rampen en cri-
ses en ook regelmatig oefenen in hun 
functie als adviseur tijdens een crisis. 
De regie over de crisiscommunicatie 
ligt bij de communicatieadviseurs in 
het ROT en een groot aantal taken, 
zoals twitteren of het inrichten en 
vullen van een crisiswebsite, wordt 
daarmee niet lokaal (binnen de inci-
dentgemeente) uitgevoerd maar in 
het ROT. Dit betekent dat er goede 
afstemming moet zijn tussen de lokale 

communicatieadviseur(s) en de advi-
seurs in het ROT. Weten hoe je elkaar 
bereikt, wat je aan elkaar hebt en van 
elkaar kunt verwachten tijdens een 
ramp of crisis kwam daarom ook tij-
dens #crisistuin aan bod. 

Alle communicatieadviseurs uit de 
regio hebben inmiddels de presenta-
ties en een uitgebreider verslag van 
#crisistuin ontvangen. 

Klassieke model is passé 
De actieve inzet én het monitoren van 
social media -dit laatste wordt omge-
vingsanalyse genoemd- tijdens een cri-
sis is van groot belang in het realiseren 
van de drie doelen van crisiscommu-
nicatie: schadebeperking, informatie-
voorziening en betekenisgeving. 
De vraag of Twitter toch ook niet 
‘gewoon een hype’ is, beantwoordde 
Ina met: “Van mij mag je Twitter een 
hype noemen, het kan goed dat over 
twee jaar iets anders populairder is. 
Maar de beweging blijft. Het klas-
sieke model van ‘zenden-ontvangen’ is 
passé. Mensen laten hun stem horen 
en gaan de interactie aan.”

Wie doet wat tijdens een crisis?
Er was, naast alle aandacht voor 
social media, ook ruimte voor het 
belichten van een aantal andere actue-
le ontwikkelingen binnen de crisiscom-

BEZOEK de 
website Crisis-

werkplaats: 
expertise-

platform voor 
social media 

en crisis-
communicatie.

Ina Strating van 

Crisiswerkplaats.nl hield 

een inspirerende lezing
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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. 

Regionale pool ‘opvang en verzorging’ en 
‘primaire levensbehoeften’

Als er sprake is een crisissituatie, moe-
ten gemeenten, wanneer dit nodig is, 
mensen en dieren opvangen en hen 
voorzien in hun primaire levensbe-
hoeften. Dit doen de gemeenten in 

Gelderland-Zuid 
nu nog allemaal 
zelf. De gemeen-
tesecretarissen 
van de achttien 
gemeenten heb-
ben besloten 
om hierin een 
kwaliteitsslag te 
maken en deze 
processen in regi-

onaal verband op te pakken. Vanuit 
het Veiligheidsbureau is Mirjam Derks 
bezig met het opzetten van een regi-
onale pool voor ‘opvang en verzor-
ging’ en ‘primaire levensbehoeften’ in 
Gelderland-Zuid. De deelplannen die 
hieruit voortvloeien, zijn onderdeel van 
het regionale crisisplan.

Een pool, twee teams  
Gezien de grootte van de regio zal 
de pool uit twee teams bestaan: een 
in West en een in Oost.  Mirjam: 
“Hiermee verwachten we de aan-
rijtijden en de opstarttijden binnen 
de gestelde normen te realiseren. 
Daarnaast kunnen de mensen in de 
pool elkaar aanvullen en vervangen 
als dat nodig is. Bij een crisis regelt 
de desbetreffende gemeente overigens 
zelf de ondersteuning die nodig is op 
de opvanglocaties. Hierdoor blijft de 
lokale betrokkenheid bestaan.”

Bijeenkomsten
Mirjam vervolgt: “Op 24 en 26 mei 
heb ik twee bijeenkomsten georgani-
seerd voor de procesverantwoordelij-
ken en hoofden actiecentra ‘opvang 
en verzorging’ en ‘primaire levensbe-
hoeften’. Tijdens deze bijeenkomst 
kregen zij onder andere informatie 
over de regionale aansturing. Ook 
kregen de aanwezigen een doorkijkje 
naar de opleiding en training voor de 
deelnemers uit de pool zodat er een 
kwalitatief goede pool ontstaat.” 

Kennis met elkaar delen
De OvD-middagen zijn in 2008 geïntroduceerd om, naast 
het regelmatig oefenen met elkaar, twee keer per jaar bijeen 
te komen om te leren van regionale of landelijke incidenten 
en om kennis over elkaars processen te vergaren.

Meten gevaarlijke stoffen
Op dinsdag 17 mei werd door Jos Dresen (regionaal offi-
cier gevaarlijke stoffen, Brandweer Gelderland-Zuid) en 
Peter van den Hazel (gezondheidskundig adviseur gevaar-
lijke stoffen, Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-
Midden) een toelichting gegeven op het meten van gevaar-
lijke stoffen door de brandweer en het beoordelen van het 
risico voor de volksgezondheid door de GAGS. Ondanks 
dat het niet altijd mogelijk is om aan te geven welke 
gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen en in welke hoeveelhe-
den, was de boodschap aan het einde van de presentatie 
duidelijk: rook is altijd ongezond. De burger, maar ook 
de hulpverlener, moet daarom voorkomen dat hij rook 
inademt bij een brand.
Een ander onderwerp deze middag was het gebruik van 
sociale media binnen de crisisbeheersing. De branden in 
Moerdijk, Zwijndrecht (Kijfhoek) en Weurt en het schietin-
cident in Alphen hebben eens te meer laten zien wat het 
belang van crisiscommunicatie bij rampen en calamiteiten 
is en de rol die sociale media zoals Twitter hier tegenwoor-
dig in spelen. Door Simone Schouten (communicatieadvi-
seur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid) werd een toelichting 
gegeven op deze ontwikkelingen binnen de crisiscommuni-
catie en hoe de regio zich hierop voorbereidt.

Geslaagde bijeenkomst voor 
officieren van dienst in Buren
Voor de zevende keer sinds haar oprichting organiseerde de sector 
Veiligheidsbureau van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid een OvD-middag 
voor de officieren van dienst (OvD’en) van brandweer, politie, GHOR 
(geneeskundige hulpverlening) en gemeenten. Deze OvD’en hebben een stu-
rende rol op het plaats incident (COPI). Ze kwamen dit keer samen in het 
Marechausseemuseum in Buren.
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