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Multi›Nieuws
‘2011 was een jaar van hard werken en mooie mijlpalen’
De vaststelling van het regionaal risicoprofiel, het regio-
naal beleidsplan en het regionaal crisisplan en belangrijke 
stappen die zijn gezet in de regionalisering van de brand-
weer: ziehier een paar -maar niet de minste- mijlpalen van 
het afgelopen jaar. 

Met de feestdagen en een nieuw jaar 
voor de deur blikt Marijke van Veen, 
directeur van de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid (VRGZ) en regionaal 
commandant, kort terug op het afge-
lopen jaar: 

“In 2011 is er in onze regio twintig 
keer opgeschaald naar GRIP 1, een 
keer naar GRIP 3 en twee keer naar 
GRIP 4. Dat betekent dat veel mede-
werkers van alle hulpdiensten, de 
gemeenten en de brandweerclusters 
het afgelopen jaar in touw geweest 
zijn, vaak op de onmogelijkste tijden, 
bij branden, ongevallen en andere 
incidenten zoals de stroomstoring in 
Tiel en wijde omgeving en de ontman-
teling van de vliegtuigbom bij Ingen. 

Ik werk nu ruim drie jaar bij de vei-
ligheidsregio en heb nog steeds een 
grote bewondering voor die enorme 
betrokkenheid en inzet die hierbij wor-
den getoond. 
Dit geldt overigens niet alleen voor 
incidenten, maar ook voor trainingen 
en oefeningen. Ik heb er het afgelopen 
jaar een aantal bij mogen wonen en 
ook daarbij zag ik diezelfde gedreven-
heid terug, zoals onlangs nog bij de 
beleidsoefening over hoogwater en de 
grote oefening op 1 december waarbij 
bewoners van een woonzorgcentrum 
werden geëvacueerd. De goede samen-
werking tussen de hulpdiensten onder-
ling én met de gemeenten valt mij 
hierbij telkens weer op.

Ook zijn er, zoals elk jaar in onze 
regio, weer veel evenementen in 
geweest die vele bezoekers trokken en 
goed zijn verlopen. De veiligheidsregio 
adviseerde en ondersteunde
de gemeenten en de organiserende 
partijen hierbij graag.
Daarnaast is er in 2011 hard gewerkt 
aan de voorbereiding op mogelijke 
rampen en crises. Het regionaal risi-
coprofiel, het regionaal beleidsplan 
en het regionaal crisisplan zijn vast-
gesteld. Deze drie plannen, samenge-
bracht in het project Triangel, vormen 
de basis van onze multidisciplinaire, 
regionale rampenbestrijding en crisis-

beheersing. De afronding van Triangel 
is daarmee met recht een mooie mijl-
paal te noemen. Ook in de regionali-
sering van de brandweer zijn dit jaar 
belangrijke stappen gezet.

In deze laatste 
Multi>Nieuws van 2011 
zult u een aantal van 
deze onderwerpen 
tegenkomen, en ook in 
de edities die volgen. 
De implementatie 
van het regionaal 
crisisplan en de regi-
onalisering van de 
brandweer zijn twee 
belangrijke onder-
werpen die, om een 
voorbeeld te geven, 
ook in 2012 hoog 
op de agenda 
(blijven) staan. 

Ik wens u pret-
tige feestdagen 
en hoop op een 
voortzetting 
van de goede 
samenwerking.”

•	 Implementatie	regionaal	crisisplan:	iRCP

•	 Herziene	versie	‘Zakboek	crisisbeheersing’	komt	eraan

•	 Afscheidsinterview	met	burgemeester	Steven	de	Vreeze

•	 Gemeenschappelijke	meldkamer	oefent	realistisch

•	 ‘Een	zorg	minder’	in	beeld



Herziene versie ‘Zakboek 
crisisbeheersing’ komt eraan
In januari komt de herziene versie van het ‘Zakboek crisisbeheersing sleutelfunc-
tionarissen Gelderland-Zuid’ uit. Het zakboek is aangepast aan de structuur van 
het regionaal crisisplan en gaat uit van de nieuwe 
functiebenamingen per 1 januari 2012. Het 
bevat alle relevante algemene informatie over 
de crisisorganisatie, zoals de bevoegdheden tot 
opschaling, de samenstelling van de multidisci-
plinaire teams en voorbeeldagenda’s.

Losse taakkaarten
Iedereen die een (of meerdere) functie(s) vervult 
in de crisisorganisatie, ontvangt het zakboek en 
een functiespecifieke checklist van taken. Deze 
losse taakkaarten kunnen ingestoken worden in 
het zakboek en worden tegelijk met de uitgifte 
van het zakboekje of op een later moment ver-
spreid onder de functionarissen van de verschillende kolommen.

1 januari 2015 lijkt nog ver weg. Dat is de datum waarop 
het regionaal crisisplan in Gelderland-Zuid helemaal geïm-
plementeerd moet zijn: alle processen en functies zijn dan 
-voor alle kolommen én voor de multidisciplinaire func-
ties- beschreven en iedereen is opgeleid en heeft geoefend 
in de nieuwe structuur. Toch is de implementatie, onder 
de noemer iRCP, nu al in gang én zichtbaar. Zo werkt 
Gelderland-Zuid vanaf 1 januari 2012 binnen de crisisor-
ganisatie met de nieuwe functiebenamingen en oefenden de 
GRMT’s dit najaar al met de nieuwe structuur. 

Vanaf 1 januari worden binnen de 
crisisorganisatie van Gelderland-Zuid 
de nieuwe functiebenamingen, zoals 
beschreven in het regionaal crisisplan 
(RCP), gehanteerd. Dat betekent 
bijvoorbeeld dat de functionarissen 
in het Regionaal Operationeel Team 

(ROT) niet langer ‘hoofden secties’ 
worden genoemd maar ‘algemeen 
commandanten’. Ook afkortingen als 
‘HIN’ en ‘HON’ zullen vaker voorbij 
komen: dit zijn het Hoofd Informatie 
en het Hoofd Ondersteuning die in de 
verschillende monodisciplinaire secties 
een rol hebben. 

Inrichting bevolkingszorg
Begin dit jaar gaven de achttien 
gemeenten van Gelderland-Zuid aan 
de bevolkingszorg -de gemeentelijke 
processen die tijdens een ramp of 
crisis kunnen worden ingezet- geza-
menlijk vorm te willen geven. Er werd 
ingezet op het realiseren van regionale 
teams van deskundigen die tijdens een 
ramp of crisis lokaal worden ‘inge-
vlogen’. Een liaison van de gemeente 

wordt toegevoegd aan dit team, zodat 
de link met het lokale goed geborgd 
is. Recentelijk zijn door de gemeente-
secretarissen in het verlengde van dit 

besluit een aantal organisatorische 
knopen doorgehakt. Begin 2012 zal 
gestart worden met de daadwerkelijke 
implementatie van het proces bevol-
kingszorg. 

GRMT-trainingen
De trainingen van de gemeentelijke 
rampenmanagementteams (GRMT’s) 
stonden dit najaar al in het teken van 
de overgang ‘van oud naar nieuw’. 
Om gemeenten te laten wennen aan 
samenwerking in de regio koos de 
oefenstaf ervoor om gemeenten in 
groepen van vier gezamenlijk te trai-
nen. Het ochtenddeel stond daarbij 
onder meer in het teken van ervaring 
opdoen met netcentrisch werken en 

Implementatie regionaal crisisplan: iRCP
Vanaf 1 januari: nieuwe 
functiebenamingen in gebruik

Aan deze GRMT-training deden de gemeen-

ten Zaltbommel, Geldermalsen, Neerijnen en 

Lingewaal mee.

spreid onder de functionarissen van de verschillende kolommen.

lees verder op pagina 3
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het LCMS (landelijk crisismanage-
mentsysteem).
De middag stond in het teken van het 
regionaal crisisplan en oefenen in de 
nieuwe setting van de regionale sectie 
bevolkingszorg. Aan de hand van een 
nieuwe casus en taakkaarten per func-
tie deden de deelnemers ervaring op 
met de nieuwe structuur. De conclusie 
aan het einde van de middag was dat 
er inhoudelijk niet zoveel verandert 
in de uitvoering van de gemeentelijke 
processen maar dat de nieuwe functie-
benamingen nog wel even wennen zijn. 

Regionaal crisisplan downloaden
In het crisisplan staan de hoofdstructuur 
en de monodisciplinaire secties, inclusief de 
nieuwe benamingen, van de nieuwe crisisor-
ganisatie beschreven. 

KLIK HIER 
Klik hier om het 

RCP te 
downloaden.

Bijna negen jaar 
geleden verliet 
Steven de Vreeze 
de gemeente 
Enkhuizen om 
burgemeester in 
Tiel te worden. 
Terugkijkend 
op deze periode 
omschrijft hij zich 
als een tevreden 
man: “De tijd is 
echt omgevlo-
gen. Tiel zal in 
mijn herinnering 
blijven als een 

bijzonder prettige werkomgeving. 
Het is een stad met alle voorzienin-
gen, zoals een ziekenhuis, schouw-
burg en bedrijventerreinen. Door 
de centrumpositie heeft het tevens 
een stevige en interessante agenda. 
Tegelijkertijd bezit Tiel ook een knus 
karakter. Deze dubbele invalshoek 
heb ik altijd heel leuk gevonden.” 

Interessante klus
Ook de veiligheidsregio kent een 
interessante bestuurlijke agenda, 
vindt hij. Het project regionalisering 

Afscheidsinterview met burgemeester Steven de Vreeze:
‘Ik hoop dat de verbondenheid tussen de 
hulpdiensten goed in stand blijft’
Steven de Vreeze nam op 17 november als burgemeester 
van Tiel. Daarmee kwam er tevens een einde aan zijn 
portefeuillehouderschap brandweer in het veiligheidscol-
lege. Multi>Nieuws hield een afscheidsinterview met 
deze betrokken bestuurder. 

brandweer vormt al enkele jaren één 
van de stevige agendapunten. Als 
burgemeester van Tiel én als porte-
feuillehouder brandweer was Steven 
intensief bij dit project betrokken. 
“Een interessante klus”, zo omschrijft 
hij het regionaliseringsproces. “Het 
project kent één grote uitdaging: het 
bouwen van een regionale organisatie 
én tegelijkertijd zeker stellen dat de 
brandweerzorg lokaal verbonden blijft. 
Ik vond het ook een spannend project, 
waarbij we als bestuurders niet altijd 
lief voor elkaar zijn geweest. Er zijn 
stevige discussies gevoerd. Een aantal 
gemeenten was aanvankelijk tegen 
regionalisering. Ze vreesden dat hun 
brandweer door regionalisering op 
afstand komt te staan van de lokale 
gemeenschap, wat natuurlijk funest 
is voor de vrijwilligers. Ik heb altijd 
wel begrip gehad voor hun argumen-
ten, maar van de andere kant is een 
regionale organisatie écht nodig. Er 
worden zware eisen gesteld aan de 
brandweerzorg. Voor een individuele 
gemeente is het onmogelijk om hier-
aan te voldoen. Daarnaast is het zo 
dat gemeentegrensoverschrijdende 
incidenten eisen dat je er gezamenlijk 
klaar voor bent. Ook dat vraagt om 
een regionale organisatie.”  

Bijzonder traject
De aarzeling over regionalisering 
van de brandweer voelde Steven ook 
weleens in Tiel. “Het Tielse korps is 

in belangrijke mate een vrijwilligers-
organisatie en ook hier geldt dus dat 
de binding met de lokale samenleving 
behouden moet blijven. In de discus-
sie die wij in onze gemeente voerden, 
overheersten de goede argumenten. 
Dan kom je er met elkaar wel uit. Je 
merkt dat het lokale denken steeds 
meer plaats maakt voor het regionale 
denken en dat we bereid zijn over onze 
eigen grenzen heen te kijken. De vor-
ming van het brandweercluster Neder-
Betuwe-Tiel, een bijzonder traject, is 
hier natuurlijk een mooi voorbeeld 
van.” 
Toch heeft Steven ook nog een punt 
van zorg: “Nu we op het niveau van 
de veiligheidsregio zo goed bezig zijn, 
worden we ingehaald door het ‘vertrek 
van blauw’ naar een nationale politie. 
Ik hoop niettemin dat de onderlinge 
verbondenheid tussen politie, ambu-
lancedienst, brandweer, gemeenten 
en andere partners in Gelderland-Zuid 
goed in stand blijft.” 

Dank
“Ik dank Steven de Vreeze harte-lijk voor de prettige samenwerking, 

zijn inzet en betrokkenheid bij de veiligheidsregio en zijn steun in het 
regionaliseringsproces. Ik wens hem 
alle goeds voor de toekomst.”

Marijke van Veen, directeur veilig-
heidsregio / regionaal commandant

http://www.vrgz.nl/organisatie/beleidsdocumenten/regionaal-crisisplan.aspx
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Gemeenschappelijke meldkamer oefent realistisch

Centralisten van de gemeenschappelijke meldkamer van 
de VRGZ kunnen voortaan oefenen in het ‘echte’ ope-
rationele Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS). 
Hiermee is een lang gekoesterde wens van de meldka-
mer in vervulling gegaan, namelijk realistischer oefenen. 
Brandweercentralisten Frans Eichelsheim en Jochem van 
Os hebben zich hier, samen met hun collega’s van ICT 
Beheer, sterk voor gemaakt. 

Brandweercentralisten 

Frans Eichelsheim 

(links) en Jochem van 

Os vinden het realis-

tisch oefenen op de 

meldkamer een grote 

vooruitgang. 

Op P2000 zijn inmiddels al ver-
schillende meldingen met sterre-
tjes voorbijgekomen, zoals: PRIO 
1 *MAASBANDIJK* *Overasselt* 
Waterongeval ROEPNAAM 9931 
9991 9912 OEFENING. “Om extra 
te benadrukken dat het een oefening 
betreft, wordt de oefenlocatie tussen 
sterretjes gezet”, licht Jochem toe. 

Het GMS is hiervoor aangepast door 
ICT Beheer. Binnen de leeromgeving 
zijn onder meer fictieve korpsen, een-
heden, functies en voertuigen aange-
maakt. 

Vooruitgang
Een groot voordeel van het nieuwe 
systeem is dat nu ook de centralisten 
hun oefendoelen goed kunnen halen. 
Jochem: “Voorheen konden we maar 
één centralist naar de oefenlocatie 
sturen om daar met een portofoon 
centralist te ‘spelen’. Nu kunnen we 
op een dag circa zes centralisten 
oefenen, bijvoorbeeld tijdens een trai-
ningsdag van officieren van dienst. Dit 
gebeurt in hun eigen werkomgeving 
en met alle middelen waarover ze in 
de dagelijkse praktijk ook beschikken. 
Een hele vooruitgang.” 

Opschalen
Frans noemt nog een voorbeeld waar-
uit de meerwaarde van het nieuwe 
oefenen blijkt: “De centralisten moes-
ten vaak kunst- en vliegwerk uitvoeren 
om de voor de oefening gewenste 
eenheden te alarmeren. Nu kunnen we 
de voertuigen die deelnemen aan de 
oefening gewoon buiten dienst zetten. 
Voorheen moesten we de voertuigen 
voor het alarmeren in dienst zetten en 
na het alarmeren wederom uit dienst 
zetten.” 

Multidisciplinair
Naast de voordelen voor de meldka-
mer biedt het realistisch oefenen ook 
het nodige voor de bijvoorbeeld de 
eenheden in het veld. “Eenheden wor-
den, zoals in werkelijkheid, met een 
pager gealarmeerd, kunnen status-
sen en hebben daadwerkelijk contact 
met de centralist van de meldkamer. 
Bovendien is de oefenomgeving 
onlangs ook uitgebreid met fictieve 
eenheden van de politie en ambulan-
cedienst, waardoor we tevens multi-
disciplinair kunnen oefenen. Ook dat 
heeft echt meerwaarde.” 
Inmiddels zijn er al zes oefeningen met 
het nieuwe systeem gedraaid. “Vanuit 
het veld krijgen we veel positieve 
reacties. Het is er echt realistischer 
op geworden. Volgend jaar oefenen 
we als GMK ook mee tijdens het rea-
listische oefenprogramma in Ambt 
Delden. We zien daar echt naar uit”, 
besluiten Jochem en Frans. 

Het Algemeen Bestuur van de 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 
(burgemeesters van de 18 gemeenten) 
heeft op donderdag 8 december 2011 
het ontvlechtingskader vastgesteld.

Het ontvlechtingskader is een docu-
ment waarin de spelregels staan 
voor de financiële ontvlechting van 
de brandweer (personeel, materieel 
en financiën) uit de gemeenten. In 
het document staat bijvoorbeeld 
welke budgetten er overgaan naar de 
Veiligheidsregio en welke budgetten er 
bij de gemeenten achterblijven. 

De basis voor de ontvlechtings-
documenten
Het ontvlechtingskader vormt de basis 
voor de ontvlechtingsdocumenten die 
per gemeente worden opgesteld. In 
het ontvlechtingsdocument staat de 
uiteindelijke gemeentelijke bijdrage 
aan de nieuwe brandweerorganisatie.

AB stelt 
ontvlechtingskader 
voor regionalisering 
brandweer vast
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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. 

‘Een zorg minder’ in beeld
Onder het motto ‘Een zorg minder’ organiseerden de 
VRGZ, brandweer Wijchen-Heumen, de gemeente Heumen 
en centrum voor Welzijn, Wonen en Zorg Malderburch 
in Malden op donderdag 1 december een grootschalige 
oefening. Daarbij werd een klein aantal bewoners en lotus-
patiënten geëvacueerd nadat er volgens het scenario brand 
was uitgebroken op een afdeling van het woonzorgcentrum. 
Om het incident zo realistisch mogelijk te maken, werd 
gebruik gemaakt van een rookmachine met zogenaamde 
‘theaterrook’.

Hoe kijkt de 
oefenleiding terug 
op ‘Een zorg min-

der’? Lees hier 
verder.

De oefening gaat beginnen.

De hulpdiensten zijn gearriveerd bij het woonzorgcentrum.

De bewoners van de afdeling waar brand is, wor-

den geëvacueerd.

In de hal van het woonzorgcentrum lopen hulp-

verleners in en uit. 

Bewoners en bezoekers van Malderburch die niet 

meedoen aan de oefening slaan de bedrijvigheid 

rustig en met plezier gade.

Nabij het woonzorgcentrum is door de gemeente 

een opvanglocatie ingericht.

Burgemeester Paul Mengde van Heumen (rechts)

kwam ook een kijkje nemen in het woonzorg-

centrum en sprak met een aantal deelnemers.

Ook het Regionaal Operationeel Team (ROT), gehuis-

vest op het politiebureau in Nijmegen, kwam in actie. 
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http://www.vrgz.nl/nieuws/grote-oefening-'een-zorg-minder'-goed-verlopen.aspx
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