
ten binnen en buiten onze organisatie. We gaan ons be-
zighouden met vier van de belangrijkste risico’s in Gelder-
land-Zuid (met de grootste kans en impact), die afkomstig 
zijn uit het Regionaal Risicoprofiel. Doel van een jaarthe-
ma is om een belangrijk risico in de volle breedte te bekij-
ken en te onderzoeken. Ook zorgt het voor een kapstok 
waaraan het integrale werken opgehangen kan worden en 
waarover zowel intern als extern helder gecommuniceerd 
kan worden. 
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Bij de systeemtest in 2014 maakte ik de tsunami aan 
meldingen op de meldkamer mee, daarom bezocht ik 
deze keer andere plekken: de briefing, het CoPI en het 
GBT. Daardoor kreeg ik een mooi beeld vanuit verschillen-
de perspectieven. Ik hoor van iedereen die ik spreek dat 
het een goede oefening was waar ook veel leerpunten uit 
voortkomen.
Ons speerpunt voor de komende vier jaar is integraliteit: 
het opzoeken van samenhang en het bundelen van krach-

Het multidisciplinair samenwerken binnen de VRGZ 
en het samenwerken met partners buiten de VRGZ 
staan als altijd hoog op de agenda. Hoogtepunt van 
samenwerking was voor mij de systeemtest begin 
februari, waarover u kunt lezen op pagina 4.

vrijgegeven voor de consulta-
tieronde langs crisispartners, 
omliggende veiligheidsregio’s en 
de gemeenteraden van Gelder-
land-Zuid. Nu deze is afgerond 
worden opmerkingen verwerkt 
en verschijnt binnenkort de defi-
nitieve versie. 
Ik kijk uit naar de vele integrale 
activiteiten die we gaan onder-
nemen de komende jaren en ben 
trots op alle medewerkers die hier hard aan werk(t)en.
Voor nu wens ik u veel leesplezier en een heerlijk voorjaar 
toe!

Marijke van Veen
Algemeen directeur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Het concept beleidsplan 2016-2019 is begin november 
vastgesteld door het Algemeen Bestuur en daarmee 

1



Project ‘Woongebouwen en (verminderde) zelfredzaamheid’ in Nijmegen

Wat kunt u zelf doen? Deze vraag stond centraal tij-
dens de voorlichtingsbijeenkomst over brandveilig-
heid voor de bewoners van appartementencomplex 
Archipel in Nijmegen. Deze bewoners hadden op don-
derdag 3 maart 2016 de primeur tijdens de eerste 
voorlichtingsbijeenkomst van het project 
‘Woongebouwen en (verminderde) zelfredzaamheid’ 
dat in Nijmegen draait.

“Ook wij zien dat onze bewoners tot op steeds hogere 
leeftijd zelfstandig blijven wonen en dat een deel van 
deze bewonersgroep verminderd of niet zelfredzaam is. 
Brandveiligheid is voor ons een speerpunt, waarmee we 
hard aan de slag zijn.” Aan het woord is Timur Cadirci, 

Voorlichting brandveiligheid voor senioren

coördinator technisch beheer van de Nijmeegse woning-
corporatie De Gemeenschap. “Enkele weken geleden 
vroegen we de brandweer om samen met ons te kijken 
naar wat we kunnen doen aan de brandveiligheid in onze 
wooncomplexen. Deze vraag stelden we op het goede 
tijdstip, want de brandweer deed ons het aanbod om deel 
te nemen aan het project. Dit aanbod namen we graag 
aan.” 

Zelfredzaamheid vergroten 
Op verzoek van de gemeente Nijmegen is het project 
‘Woongebouwen en (verminderde) zelfredzaamheid’ op-
gestart”, vertellen Berdike Duijzer en Brigitte Bouwhuis 
van het team Brandveilig Leven van de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid. Het doel van het project is senioren 

bewust te maken van de risico’s van brand en de zelf-
redzaamheid te vergroten. Het project bestaat uit stap-
pen. Brigitte legt uit: “Samen met de woningcorporatie 
houden we een rondgang door het gebouw, waarbij we 
kijken naar bouwkundige aspecten en gebruiksaspecten. 
De tweede stap is een voorlichtingsbijeenkomst voor de 
bewoners en tenslotte vindt er nog een ontruimingsoe-
fening plaats. Deze oefening organiseren we samen met 
onze collega;s van de uitrukdienst. Het is de bedoeling 
dat dit alles gebeurt bij vijf woongebouwen in Nijmegen, 
waarna het project wordt geëvalueerd.”

Oefenen met blusdeken
Voor de voorlichtingsbijeenkomst maakte de brandweer 
samen met de woningcorporatie een rondgang door het 
appartementencomplex Archipel. “Tijdens deze rondgang 
kregen we van de brandweer een aantal adviezen”, zo in-
formeerde Timur van woningcorporatie De Gemeenschap 
de bewoners tijdens de voorlichtingsbijeenkomst.
“We onderzoeken nu welke maatregelen we kunnen 
nemen om uw appartementencomplex nog brandveiliger 
te maken. Binnenkort ontvangt u hierover een brief van 
ons”. 
Daarna was het woord aan Brigitte en Berdike. Zij wezen 
de bewoners op veel voorkomende brandoorzaken, zoals 
falende apparatuur, wasdrogers en vlam in de plan. “Maar 
als mijn kleding vlam vat, ben ik niet in staat om over 
de grond te rollen”, merkt een bewoonster op. “Het is 
belangrijk om na te denken over wat u wél kunt doen in 
zo’n geval, zoals gebruikmaken van een blusdeken”, 

Doel van het project is om senioren be-

wust te maken van de risico”s van brand 

en hun zelfredzaamheid te vergroten.
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vertelt Brigitte. “Ik adviseer u ook om een keer te oefenen 
met zo’n blusdeken.”

Elkaar helpen
“U heeft bij brand maar drie minuten de tijd om te vluch-
ten”, zo vervolgen Brigitte en Berdike hun presentatie. 
“Dit komt omdat inrichtingsmaterialen steeds meer 
brandbare stoffen bevatten die zorgen voor een sterke 
rookontwikkeling. Een tijdige ontdekking van brand is 
dus van levensbelang. Het aanschaffen van rookmelders 
is uw eigen verantwoordelijkheid. Bent u niet in staat 
om ze op te hangen? Dan kunt u het rookmelderteam 
van de Nederlandse Brandwonden Stichting vragen dit 

te doen. Dat gebeurt geheel gratis”, vertellen Brigitte en 
Berdike. “Denk vooraf goed na over hoe u bij brand moet 
vluchten”, geeft Brigitte als tip. “Wellicht kunt u met uw 
medebewoners afspraken maken om elkaar in geval van 
nood te helpen. Het is goed om te weten dat u in uw ap-
partement 30 minuten veilig bent. Kunt u niet meer veilig 
vluchten? Blijf dan in uw appartement tot de brandweer 
komt.”       
        
112 bellen
De presentatie toont ook een aantal foto’s die in het 
wooncomplex Archipel zijn gemaakt. Een voor de bewo-
ners herkenbare foto laat het beeld zien van een gezellig 
zitje in de hal. “Als dit vlam vat, dan ontstaat een flinke 
rookontwikkeling, waardoor u geen hand voor ogen ziet 
als u door de hal moet vluchten. Wij adviseren u ook 
om geen matje voor uw deur te leggen, want dit vormt 
eveneens een obstakel wanneer u snel het huis uit moet”, 
aldus de twee brandweervrouwen. Andere foto’s laten 
een lege galerij zien en een scootmobiel in de bergings-

“U heeft bij brand maar drie minuten 

de tijd om te vluchten, dus denk vooraf 

goed na hoe u dat kunt doen”

ruimte. “Dat is super”, roept Brigitte. “Een berging is geen 
verblijfsruimte en dus een prima stallingsplaats voor een 
scootmobiel.” Tot slot van de presentatie drukken Berdike 
en Brigitte de bewoners nog iets op het hart. “Onderzoek 
wijst uit dat senioren schromen om 112 te bellen. Wij zijn 
er om u te helpen, dus bel het noodnummer als u bijvoor-
beeld twijfelt of de vlam in de pan ook in uw afzuigkap is 
geslagen.”

Kort nieuws

Oefening Grootschalige Geneeskundige Bijstand 
Ruim 40 lotusslachtoffers werden behandeld en ver-
voerd tijdens de eerste regionale oefening Grootschalige 
Geneeskundige Bijstand (GGB). Op zaterdag 12 maart 
oefenden de hulpdiensten van ambulance, de GHOR, 
het Nederlandse Rode Kruis (NRK), Brandweer en Politie 
samen met de Bedrijfshulpverlening van IGEPA in Tiel. 
Tijdens deze multi-oefening werd opgeschaald volgens 
het nieuwe GGB-bijstandsmodel. Sinds januari 2016 
wordt landelijk gewerkt volgens dit nieuwe model waar-
bij hulpverleners van ambulancedienst RAV, GHOR en 
NRK de zorg tijdens grootschalige incidenten zo effici-
ent mogelijk inzetten.

3



Geronimo
De naam van deze systeemtest was een stille hint naar 
de locatie. 
Sachem is een ander woord voor Indianenopperhoofd. 
Geronimo was een Noord-Amerikaanse indianenleider, 
behorende tot de stam van de Apaches. 
De regio Bommelerwaard heeft natuurlijk wat crisis-
ervaring met Apaches. In 2007 werden circa 100.000 
inwoners van de Bommelerwaard getroffen door een 
stroomstoring nadat een Apache-helikopter tegen de 
stroomdraden van een hoogspanningsmast was aange-
vlogen.

Systeemtest Geronimo
Een fictief GRIP3-incident met gevaarlijke stoffen 
leidde begin februari tot het in actie komen van de 
volledige regionale en lokale crisisorganisatie voor 
systeemtest ‘Geronimo’, waar zo’n 130 mensen vol 
inzet en enthousiasme aan deelnamen. 

Systeemtest ‘Geronimo’ werd dinsdag 2 februari rond 
19.00 uur gestart met meerdere (fictieve) meldingen 
bij de gemeenschappelijke meldkamer Gelderland-Zuid 
van een bedrijfsongeval bij Sachem. Een tankwagen met 
20.000 liter epichloorhydrine reed het magazijn in en 
richtte daar een flinke ravage aan. Hierdoor brak brand uit 
in één van de compartimenten waar voornamelijk brand-
bare stoffen liggen opgeslagen. Doordat de tankwagen 
zich flink in het gebouw had geboord functioneerde een 
aantal brandveiligheidsvoorzieningen niet naar behoren 
en trok een fictieve rookwolk richting de A2 met zwarte, 
grijze en witte flarden rook.

Wettelijk verplicht
Het jaarlijks houden van een systeemtest is een wettelijke 
verplichting voor alle veiligheidsregio’s. Doel is om de cri-
sisorganisatie te toetsen en te verbeteren. Hierbij wordt 
gelet op organisatie, alarmering, opschaling en informa-
tiemanagement. De inspectie van Veiligheid en Justitie 
keek tijdens de test mee. Zij controleren of de aanpak van 
de systeemtest en de toetsing voldoen aan de criteria die 
in de wet staan (de Wet en het Besluit Veiligheidsregio’s).

“Dit is de eerste keer dat we de voorbereiding voor de 
systeemtest bijna helemaal zelf hebben gedaan”, al-
dus Susan van Petten, algemeen oefenleider tijdens de 
systeemtest. “Voor de voorbereiding hebben we twee 
deelprojectgroepen ingericht. Eén club ging aan de slag 
met het ontwikkelen en uitwerken van een scenario. 
Met name Jos Dresen, adviseur gevaarlijke stoffen bij de 

brandweer Gelderland-Zuid, heeft daar een belangrijke rol 
ingespeeld. Door zijn beschrijving van de effecten van de 
brand, het berekenen van de alarmeringsgrenswaarde en 
de voorlichtingswaarde konden de andere diensten vrij 
makkelijk hun tegenspel aanvullen. Je moet daarbij den-
ken aan tegenspel van de eerste auto’s ter plaatse, kwets-
bare objecten in de omgeving en voorbereide opvangloca-
tie voor bewoners die het gebied (fictief) niet in kunnen.” 

Susan vervolgt: “Een tweede deelprojectgroep ging aan 
de slag met de organisatorische kant van de systeemtest, 
waaronder het maken van een draaiboek, het regelen van 
locaties en het werven van waarnemers en oefenstaf. 
Voor het laatste werd gebruik gemaakt van collega’s 
bevolkingszorg, brandweerzorg, geneeskundige zorg, 
politiezorg en crisiscommunicatie uit de buurregio’s. 
Hierdoor konden we datum, tijdstip en locatie van de 
systeemtest voor alle deelnemers zoveel mogelijk geheim 
houden; uitsluitend de oefenstaf was op de hoogte.”

Evaluatierapport systeemtest 
De evaluatie van de systeemtest was in handen van V&R, 
dat op basis van onze eigen waarnemingen en de obser-
vaties van de externe waarnemers een evaluatierapport 
opstelde.
Dit rapport bestaat uit twee delen:
1)  Het toetsingskader ten behoeve van de ‘Staat van de 

Rampenbestrijding’ van het Ministerie van Veiligheid 
en Justitie. 

2)  Een aanvulling op dit rapport. Dit deel heeft vooral 
een lerend karakter, waarbij onze eigen oefendoelen 
centraal staan.

Op basis van dit onderzoek concludeert V&R dat het me-
rendeel van de oefendoelen zijn behaald. De aandachtspun-
ten die naar voren komen hebben vooral betrekking op:
• taakuitvoering en advisering

• informatiemanagement
• leiding en coördinatie
• de gemeentelijke crisisorganisatie

Aanbevelingen
De aanbevelingen uit het evaluatierapport zijn samen 
met de uitkomsten van evaluatiegesprekken aangeboden 
aan het Leeragentschap, belast met het borgen van de 
leerpunten in onze organisatie. Op basis van het advies 
van het leeragentschap beslist de directie:
• welke leerpunten het eerst opgepakt worden;
• welke sector verantwoordelijk is voor de uitvoering 

van de leerpunten;
• op welke termijn het leerpunt moet worden uitge-

voerd.

Het evaluatierapport kunt u hier inzien. 

Een fictieve GRIP 3 zette crisisorganisatie in gang
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Vernieuwend, op tijd en binnen budget

Best Value-aanbesteding van bluspakken

Op vrijdag 15 december 2015 werden de handtekeningen gezet onder 
het contract voor de levering van bluspakken aan de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid. Deze ondertekening markeerde een speciaal 
moment, omdat de aanbesteding van de bluspakken allesbehalve 
standaard was voor de veiligheidsregio en een unicum binnen de 
brandweerwereld. Het is namelijk de eerste keer in Nederland dat bij 
een aanbesteding van bluspakken voor de brandweer de Best Value-
methodiek is toegepast.

De Best Value-methodiek vraagt van de opdrachtgever 
een geheel andere instelling dan bij het traditionele aan-
besteden: ‘loslaten en vertrouwen’ en van ‘sturen’ naar 
‘laten leiden door de opdrachtnemer’. De opdrachtnemer 
neemt bij deze methode het voortouw en geeft op basis 
van zijn expertise aan hoe hij de opdracht gaat realiseren. 
De opdrachtgever faciliteert de opdrachtnemer, zodat die 
zijn werk zo goed mogelijk kan doen.

Praktijktest
De Best Value-methodiek kent vier fases: voorbereiding, 
beoordeling, concretisering en uitvoering. PWG Be-
drijfsveilige Kleding B.V. kwam als beste uit de beoorde-
lingsfase en werd als voorkeursleverancier aangewezen. 
Vervolgens ging de veiligheidsregio samen met PWG 
de belangrijkste fase in, de concretisering. Dit is de fase 
na het feitelijke inkoopproces en hier krijgt de beoogd 

opdrachtnemer (één partij) de tijd om het project van A 
tot Z te plannen. Ook een praktijktest van de bluspak-
ken maakte onderdeel uit van de concretiseringsfase. 
“De door PWG voorgestelde bluspakken kwamen zonder 
problemen en met een gemiddelde score van 7,7 door de 
praktijktest. PWG wist op basis van dominante informatie 
de veiligheidsregio te overtuigen van de door hun aange-
boden oplossing”, aldus Bart Meindersma, gecertificeerd 
Best Value-inkoopadviseur a.i. bij de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid.

‘Best moeilijk’
Bart kijkt terug op het aanbestedingsproces: “Het was 
wel wennen. Best Value is loslaten en dat is soms best 
moeilijk. De projectgroep die zich bezighield met de 
aanbesteding, gaf in het begin aan zaken niet voldoende 
concreet te vinden. Naarmate de aanbestedingsprocedu-
re vorderde, konden we dit gevoel wegnemen, vermoe-
delijk ook door diverse trainingen over deze werkwijze, 
die het team Inkoop aan de projectgroep gaf .” Over het 
eindresultaat is Bart ook zeer tevreden. “Het hele traject 
is conform tijdsplanning verlopen. Bovendien komen we 
wat betreft kosten 20% lager uit dan het budget dat voor 
de bluspakken is opgenomen in de investeringskalender.” 

De opdrachtnemer neemt het voortouw 

en geeft op basis van zijn expertise aan 

hoe hij de opdracht gaat realiseren. 

De opdrachtgever faciliteert de 

opdrachtnemer, zodat die zijn werk 

zo goed mogelijk kan doen.

Gekleed in het nieuwe bluspak zette 
Marijke van Veen haar handtekening 
onder het contract voor de levering van 
de bluspakken. 

Tweeënhalf A4-tje
Waar het in traditionele aanbestedin-
gen gangbaar is dat er programma’s 
van eisen worden geschreven met 
(regelmatig) meer dan 100 eisen, is 
de aanbesteding van de bluspakken 
op basis van tweeënhalf A4-tje in de 
markt gezet. In dit document staan 
geen technische, maar voornamelijk 
functionele vereisten. Het is aan de 
inschrijvers om met zogenaamde 
‘dominante informatie’ de opdrachtge-
ver te overtuigen dat zijn inschrijving 
de meeste waarde toevoegt aan de 
projectdoelstellingen. Dominante in-
formatie bevat zo veel mogelijk meet-
gegevens over de door de leverancier 
aangeboden oplossing. Deze gegevens 
moeten simpel, verifieerbaar en voor 
een leek te begrijpen zijn.
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Anaphem staat voor Academic Network for Applied 
Public Health and Emergency Management GGD 
Gelderland-Zuid en de Veiligheidsregio Gelderland-
Zuid zijn begin 2016 gestart met de inrichting van 
de academische werkplaats. Eind maart was er een 
bijeenkomst voor medische professionals waaruit 
het belang van het bestaan van een Academische 
Werkplaats Crisisbeheersing in de Acute- en Publieke 
Gezondheid naar voren kwam.

Een academische werkplaats is een kennisinfrastructuur 
waarin mensen uit beleid, onderzoek en praktijk samen-
werken. Doel van de werkplaats is om de kwaliteit van het 
werk in de crisisbeheersing publieke gezondheid verder 
te verbeteren. 

Landelijke bijeenkomst
30 maart was er een landelijke bijeenkomst waarin profes-
sionals kennis konden maken met Anaphem en kenbaar 
konden maken met welke concrete onderzoeksvragen 

de werkplaats aan de slag zou kunnen. Deze bijeenkomst 
werd georganiseerd met ondersteuning van RIVM, IFV en 
GGD GHOR Nederland. In tafelgesprekken kwam er onder 
andere een verdiepingsslag op thema’s als zelfredzaam-
heid, informatiemanagement en het onderzoeken van 
beleid. 

Frank Klaassen (Directeur Publieke Gezondheid Limburg- 
Zuid) leidde een panelgesprek, waar naast VRGZ-directeur 
Marijke van Veen en Moniek Pieters (Directeur Publieke 
Gezondheid Gelderland-Zuid) ook Els van Schie (RIVM-di-
recteur Milieu en Veiligheid), IFV-directeur Leo Zaal en 
Henriette Treurniet (plaatsvervangend directeur GGD 
GHOR Nederland) aan deelnamen. Vanuit het onderwijs 
waren Sivera Berben (associate lector Acute Intensieve 
Zorg aan de HAN) en Prof. Dr. Koos van der Velden (hoog-
leraar public health aan de RU) vertegenwoordigd.

Verbinding en verwondering
De paneldiscussie had als hoofdthema ‘verbinding met 
de echte wereld’. Dit werd door verschillende panelleden 

Academische werkplaats Anaphem van start

Het panelgesprek tijdens de bijeenkomst, met v.l.n.r.: Moniek Pieters (Directeur Publieke Gezondheid Gelderland-Zuid), Leo 
Zaal (Directeur Instituut Fysieke Veiligheid), Henriëtte Treurniet (plaatsvervangend directeur GGD GHOR Nederland), Els 
van Schie (RIVM-directeur Milieu en Veiligheid), Sivera Berben (Associate lector Acute Intensieve Zorg aan de Hogeschool 
Arnhem Nijmegen), Marijke van Veen (Algemeen directeur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid), gespreksleider Frank Klaas-
sen (Directeur Publieke Gezondheid Zuid-Limburg).

“De uitkomsten van onderzoek moeten 

terecht komen in onderwijs, op basis van 

vragen uit de praktijk”

benadrukt. Voor Els van Schie staat op de eerste plaats 
dat kennis beschikbaar gemaakt wordt voor de mensen 
in het veld. “De academische werkplaats gaat niet om 
wetenschappelijke artikelen en promoties. Belangrijk is 
het elkaar te ontmoeten, je afvragen wat er nodig is en 
bruggen te slaan.” Ze merkt op dat er al heel veel kennis 
is: “De uitdaging is vooral hoe we dat in het ROT en RBT 
krijgen.” Ook Koos van der Velden stelt dat verbinden en 
kennis delen core business moet zijn van Anaphem. “De 
kracht van een academische werkplaats zit erin in te kun-
nen spelen op actuele problematiek.”

Moniek Pieters vindt het belangrijk dat de werkplaats me-
dewerkers van GGD/GHOR de kans biedt zich te ontwik-
kelen. In haar visie zit succes in de combinatie van lange 
lijnen (grote thema’s zoals zelfredzaamheid) met ‘klein-
maar-fijn’-projecten waar concrete resultaten uitkomen. 
Ook pleit zij voor een goede verbinding beleid-onder-
zoek-praktijk. Sivera Berben wil ook graag onderwijs toe-
voegen aan de rij beleid-onderzoek-praktijk: “De uitkom-
sten van onderzoek moeten terecht komen in onderwijs, 
op basis van vragen uit de praktijk. Bij de onderzoeken en 
projecten van de academische werkplaats moet altijd ook 
de implementatie worden meegenomen.”

Marijke van Veen is enthousiast over dit initiatief, maar 
kijkt er ook kritisch naar: “Omdat het wat mij betreft 
daadwerkelijk tegemoet moet komen aan een concrete 
behoefte vanuit het veld.” Leo Zaal is getriggerd door een 
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opmerking van Frank Klaassen over je willen en durven 
verwonderen en ‘verwondervragen’. Er moeten niet alleen 
verhalen verteld worden: het veld moet interesse hebben, 
men moet willen afrekenen met aannames en bereid zijn 
om kritisch te durven kijken. 

Toekomst
Waar staat Anaphem over vijf jaar? Frank vraagt de panel-
leden zich in gedachten te verplaatsen naar het sympo-
sium ter ere van het eerste lustrum van Anaphem. Wat is 
onze academische werkplaats dan? Marijke Veen wenst 
“dat Anaphem dan iets unieks verkoopt, wat nergens 
anders te koop is.” Sivera Berben ziet dan een student 
samen met een medewerker GHOR een onderzoek pre-
senteren en hoopt dat beiden ook in staat zijn om mee te 
denken over de lange lijn voor crisisbeheersing publieke 

gezondheid. Els van Schie wenst dat dan zichtbaar is dat 
de GHOR zich geëquipeerd voelt, op basis van kennis. 
Henriette Treurniet kijkt uit naar het kind in verwonde-
ring: “Dat het de tijd krijgt om door te gaan en voor al 
zijn plannen en wensen voldoende zakgeld heeft.” Leo 
Zaal hoopt dan drie dingen te zien: “Dat de resultaten van 
de onderzoeken opgenomen worden in onderwijs, dat er 
soortgelijke werkplaatsen zijn in andere regio’s en dat er 
een landelijke onderzoeksagenda is.” 
Moniek Pieters sluit af: “Ik realiseer me dat de eerste 
schreden het moeilijkst zijn, maar ik wens dat er dan een 
paar mooie parels zijn die vertrouwen geven. Ook hoop 
ik dat er dan geen acht academische werkplaatsen crisis-
beheersing zijn, maar juist één waarin meerdere regio’s 
participeren.” 

Ontstaan Academische Werkplaats
April 2014 tekenden RIVM, IFV en GHOR/GGD Nederland 
een intentieverklaring met als doel academisering van 
de witte kolom van de crisisbeheersing door het inrich-
ten van een landelijke kennisinfrastructuur voor crisis-
beheersing publieke gezondheid.
Hieruit ontstond een landelijke werkgroep die de op-
dracht kreeg om dit uit te gaan werken. Frans Lischer, 
sectorhoofd van GHOR Gelderland-Zuid, nam vanuit 
het enthousiasme van de GGD en de VRGZ de rol van 
netwerkcoördinator op zich. Vanuit de GGD sloot dr. 
ir. Johan de Cock als wetenschappelijk coördinator aan. 
Hogeschool Arnhem Nijmegen en de Radboud Universi-
teit Nijmegen zijn ook nauw betrokken als samenwer-
kingspartners.

Kort nieuws

Voorlichtingsvoertuig op pad in Gelderland-Zuid
De afgelopen maanden is in de Nijmeegse kazerne 
een oud hulpverleningsvoertuig van de brandweer 
omgetoverd tot een voorlichtingsvoertuig, voor-
zien van allerlei technische snufjes. Deze ‘RedAlert’ 
brengt (Brand)Veilig Leven onder de aandacht bij 
allerlei doelgroepen.

Fotograaf: Tom Hessels
Of het nu gaat om ouderen, gezinnen, studenten of 
medewerkers bij een bedrijf: de RedAlert zal een  pu-
bliekstrekker zijn op markten en braderieën, maar ook 
op open dagen of tijdens introductieweken van universi-
teiten en middelbare scholen.

Special effects
In het voorlichtingsvoertuig is onder meer een teken-
film te zien, waarin een uitdagende interactieve quiz 
verwerkt is met vragen over brandveiligheid. De quiz 
wordt ondersteund door special effects, zodat bezoe-

kers een reëel beeld krijgen van de risico’s in hun eigen 
omgeving. Ook is een gedeelte van het voertuig ingericht 
met objecten die brand veroorzaakten, om zo de verhalen 
uit de praktij te ondersteunen. De bedoeling is mensen 
te stimuleren om hun huis kritisch op brandveiligheid te 
toetsen. Om ze hierbij te helpen is informatie beschikbaar 
waarmee ze thuis zelf aan de slag kunnen.

Ook andere risico’s 
De bedoeling is dat het unieke voorlichtingsvoertuig ook 
wordt ingezet voor andere veiligheidsrisico’s dan alleen 
brand. Denk daarbij bijvoorbeeld aan voorlichting rond-
om het risico hoogwater, een thema waaraan de Veilig-
heidsregio Gelderland-Zuid dit jaar extra aandacht geeft.
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GGD en GHOR organiseren bestuurlijke bijeenkomst infectieziektebestrijding

“In openheid worden infectieziekten het best bestreden”

Wees u bewust van het potentiële gevaar, communi-
ceer, gebruik uw gezond verstand, oefen veel en zit 
regelmatig met elkaar om tafel. Deze boodschappen 
kregen burgemeesters, wethouders volksgezond-
heid en bestuurders van zorg- en gezondheidsinstel-
lingen tijdens de jaarlijkse bestuurlijke bijeenkomst, 
dit jaar door GHOR en GGD Gelderland-Zuid georgani-
seerd.

Vrijdagochtend 5 februari 2016 spraken vier inspirerende 
sprekers in het Afrika Museum in Berg en Dal over infec-
tieziektebestrijding, een actueel onderwerp in een perio-
de waarin kranten berichten over het griep- en Zikavirus.

Moniek Pieters, directeur publieke gezondheid van de 
regio Gelderland-Zuid, opende de bijeenkomst en heet-
te de aanwezige bestuurders van harte welkom. “De 
maatschappelijke impact van een infectieziektecrisis kan 
enorm zijn. Bestuurders, burgemeesters, wethouders en 
rijksoverheid, maar ook zorgpartners spelen bij de be-

strijding een belangrijke rol. Wij hebben een interessant 
programma samengesteld.”

Diepere oorzaken 
Koos van der Velden, professor Public Health van het Rad-
boudumc, startte de reeks presentaties en schetste de 
historische context van de infectieziektebestrijding. “Cri-
sisbeheersing bij infecties is een relatief jonge discipline”, 
zo begon hij zijn betoog. “Sinds de eeuwwisseling wordt 
hierover professioneel nagedacht.” Volgens de Nijmeegse 
professor geeft het verleden ons belangrijke boodschap-
pen. “Een belangrijke les die de historie ons leert, is dat 
de oorzaken van infectieziekten veel dieper liggen”, zo 
vervolgde hij. “De oorsprong van public health ligt in het 
jaar 1848. De Duitse arts Rudolf Virchow analyseerde de 
uitbraak van de tyfusepidemie in Opper-Silezië en was 
van mening dat de oorzaken lagen in honger, slechte 
scholing, politieke - en economische onderdrukking.” Dat 
sociale en economische omstandigheden een grote rol 
spelen en vaak belangrijker zijn dan medische interven-
ties, illustreerde Koos ook met een veelzeggende grafiek. 
Deze grafiek toont de ontwikkeling van de sterftecijfers 
van tuberculose in Engeland tussen 1848 en 1971. “De 
sterftecijfers laten een dalende lijn zien, lang voordat 
geneesmiddelen of vaccins beschikbaar zijn.” 

Simpele maatregelen
Een andere belangrijke boodschap die de historie ons 
geeft, is dat we alert moeten blijven. Koos:  “Wees u 
bewust dat de dreiging blijft bestaan. Nederland is nog 
steeds een risicoland.” Hij wijst daarbij op de uitbraak van 
Q-koorts en mazelen in 2013. “Wereldwijd is tuberculose 
het grootste probleem. Een op de drie mensen draagt de 
bacterie bij zich. Ook tropische ziekten verdienen de volle 
aandacht. Wereldwijd hebben 1,5 miljard mensen, in 149 
landen, te maken met zogenaamde veronachtzaamde 
tropische ziekten.” Naar deze ziekten wordt weinig on-

derzoek gedaan en er zijn weinig medicijnen beschikbaar. 
Ook worden hiervoor vrijwel geen nieuwe medicijnen 
ontwikkeld. De bestrijding van Ebola in West-Afrika ziet 
Koos als een succes van public health. “Het is bedwongen 
op lokaal niveau, in de dorpen. Er werden zo’n 80.000 loka-
le gezondheidswerkers opgeleid, waarbij stevig is ingezet 
op voorlichting, met name op het gebied van hygiëne. Dit 
toont aan dat vaccins weliswaar nodig blijven, maar dat 
het succes met name zit in relatief simpele maatregelen.”

Rol van de GGD
“Dit zijn krantenkoppen van de laatste drie weken. Ze 
gaan allemaal over infectieziekten. Het is dus zeer actu-
eel.” Met deze woorden en een sheet vol met kranten-
koppen, startte Sabiena Feenstra haar presentatie over 
de infectieziektebestrijding anno 2016. “De toenemende 
verplaatsing wereldwijd van mensen en goederen, de 
schaalvergroting van de landbouw, klimaatverandering 
en antibioticaresistentie zijn belangrijke ontwikkelingen 
voor de infectieziektebestrijding”, aldus Sabiena, arts In-
fectieziektebestrijding van de GGD. Vervolgens schetste 
zij wat de rol is van de GGD bij infectieziekten: “De GGD 
signaleert, maakt bij elke melding een risico-inschatting, 
spoort de bron van de infectie op en eventueel anderen 
die mogelijk zijn besmet. Tevens treffen wij maatregelen 
om uitbraken te voorkomen. Bij uitbraken van infectie-
ziekten heeft de GGD een coördinerende rol, fungeert 
zij als vraagbaak voor individuele burgers, instellingen, 
professionals en gemeenten en heeft zij een taak in de 

“Sociale en economische omstandig-

heden spelen een grote rol en zijn vaak 

belangrijker dan medische interventies”
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bestrijding van onrust.” Een fors takenpakket, zo illus-
treren ook de cijfers die Sabiena toonde van het aantal 
meldingen van infectieziekten dat de GGD in 2015 kreeg.  

Wet publieke gezondheid 
Na de historische en actuele context, nam Nynke Nutma 
het stokje over en vertelde over de wettelijke context. 
“De Wet publieke gezondheid regelt de bestrijding van 
infectieziektecrises”, vertelde Nynke, arts Infectieziekte-
bestrijding bij de GGD. Op grond van deze wet geldt voor 
43 infectieziekten een zogenaamde meldingsplicht. Dit 
betekent dat artsen en laboratoria deze infectieziekten 
moeten melden bij de GGD als zij die bij patiënten te-
genkomen. Ook hoofden van instellingen, zoals scholen, 
ziekenhuizen en opvangcentra voor asielzoekers, zijn 
verplicht de GGD te informeren bij een ongewoon aantal 
zieken. De wet schrijft ook voor wie leiding geeft aan de 
bestrijding van de infectieziekte. “Voor een aantal ziek-
ten geldt dat de leiding in handen van de minister ligt. Bij 
andere infectieziekten geeft de burgemeester leiding aan 
de bestrijding”, aldus Nynke. Tot slot van haar presentatie 
somde Nynke nog een aantal bestuurlijke aandachtspun-
ten op die bij een infectieziektecrisis spelen: bestuurlijke 
maatregelen (bijvoorbeeld een vervoersverbod), commu-
nicatie, coördinatie tussen de verschillende organisaties 
en ministeries en de zorg- en bestuurscontinuïteit. “Want 
ook bestuurders kunnen ziek worden”, aldus Nynke.

Tante Biotica
Na de drie interessante presentaties was het tijd om te 
toetsen wat de toehoorders tot nu toe hadden opgesto-
ken. Dit werd gedaan in de vorm van een vermakelijke 
quiz. Giovanna van IJzendoorn, teammanager van de GGD, 
stelde pittige vragen: “Wie is volgens de Wet publieke 
gezondheid eindverantwoordelijk bij een infectieziek-
te van de categorie A? In welk land ligt de rivier Ebola? 
Welke meldingsplichtige infectieziekte stond in 2015 op 
nummer 1 in onze regio?” De winnaar van de quiz kreeg 
een toepasselijke prijs uitgereikt: Suske en Wiske, Tante 
Biotica, een kort verhaal dat een waarschuwing is tegen 
het misbruik van antibiotica.

Gezond verstand
Na de quiz was de microfoon voor Jos van de Sande, arts 
Maatschappij en Gezondheid en adviseur van GGD Neder-
land. Aan de hand van het praktijkvoorbeeld ‘Q-koorts’ gaf 
hij de bestuurders een aantal praktische adviezen. “Het is 
belangrijk dat u oefent. Trek daarnaast het lijntje met de 
GGD aan, of u nu lokaal bestuur, ziekenhuis of zorginstel-
ling bent. Zit regelmatig met elkaar om tafel en bouw in 
de koude fase aan een goede relatie met de GGD. Betracht 
openheid, ook als een infectie zich nog binnen de muren 
van een ziekenhuis bevindt. In openheid worden infectie-
ziekten het best bestreden.”
Ook het eindrapport ‘Van verwerping tot verheffing’ 
van de evaluatiecommissie Q-Koorts pleit voor een open 
communicatie. Jos: “Bij de Q-koorts zag je dat men alleen 
wilde communiceren als er ook een handelingsperspectief 
kon worden geboden. Dat leidde ertoe dat communicatie 
te lang achterwege bleef. Als bestuurder moet je je ook 
realiseren dat wetenschap niet altijd de zekerheid kan 
bieden voor ingrijpende beleidsmaatregelen. Gebruik het 
gezond verstand.”    

Communicatie, het thema aan tafel
Na de presentaties gingen de deelnemers aan de bijeen-
komst zelf aan het werk met een casus. In groepjes werd 
gedreven gediscussieerd aan de hand van vier thema’s: 
communicatie, bestuurlijke verantwoordelijkheden, zorg- 
en bedrijfscontinuïteit en maatschappelijke onrust.
Moniek Pieters vatte de gesprekken kort samen: “Com-
municatie was het thema dat de meeste tafels bezighield. 
Men wilde snel aan de slag met communicatie naar de 
buitenwereld.”
“Een interessante verdieping van het thema infectieziek-
tebestrijding”, zo typeerde burgemeester Mengde van 
Heumen de bestuurlijke bijeenkomst die hij afsloot. In 
het algemeen bestuur van de veiligheidsregio is Mengde 
portefeuillehouder van de witte kolom (GHOR en Regio-
nale Ambulancevoorziening). “Ik ben onder de indruk van 
de opkomst. Het is goed dat ook de wethouders er waren, 
evenals de vele ketenpartners. Ik bedank de organisatoren 
van deze bijeenkomst hartelijk en hoop dat ik u allen de 
volgende keer weer zie”, besloot burgemeester Mengde.      

“Het succes van public health zit met name in relatief simpele maatregelen 

als voorlichting over hygiëne”
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LCMS waterschap
Huug Derksen, coördinerend gemeentesecretaris van de 
gemeente Zaltbommel, opende de bijeenkomst. Hierna 
gaf hij het woord aan Kees Vonk, secretaris-directeur van 
het Waterschap Rivierenland. Hij nam de aanwezigen mee 
in de taken en de verantwoordelijkheden van het Water-
schap en de samenwerking met de Veiligheidsregio en 
haar gemeenten. Een belangrijke stap in deze samenwer-
king is het delen van informatie via LCMS waterschap, die 
door de informatiemanager van de Veiligheidsregio ge-

Hoog water en overstroming door hoge rivierwa-
terstanden is het jaarthema voor 2016, dat staat 
beschreven in het beleidsplan voor 2016-2019. En 
hoewel dit plan nog niet officieel is goedgekeurd 
door het bestuur van de VRGZ, zijn we als VRGZ al 
volop bezig om activiteiten te organiseren waarbij 
extra aandacht aan dit risico wordt besteed.
Zo waren op 17 maart de regionale functionarissen 
van de gemeenten (Bevolkingszorg) te gast bij het 
Waterschap Rivierenland voor een netwerkbijeen-
komst in het teken van hoogwater en overstroming.

Netwerkbijeenkomst Bevolkingszorg in het 
teken van jaarthema Water

koppeld kan worden aan regiobeeld. De multidisciplinaire 
crisisteams én het team Bevolkingszorg beschikt daarmee 
over de meest actuele stand van zaken bij hoog water of 
een eventuele overstroming.

Gezamenlijke beeldvorming
De rest van de ochtend stond in het teken van gezamen-
lijke beeldvorming over hoogwater; hoe erg is hoog water 
eigenlijk? En welke gevolgen kunnen er optreden bij een 
daadwerkelijke overstroming? Trainer Roy Johannik daag-
de de deelnemers uit om in groepen na de denken over 
de gevolgen van hoogwater en overstroming en wat dit 
voor Bevolkingszorg betekent. Wat moet Bevolkingszorg 
voorbereiden tijdens hoogwater en wat is hiervoor voor 
nodig? En welke maatregelen moet de gemeente voor 
Bevolkingszorg dan (nog) nemen bij overstroming?

Tip: Anna en NIVEA
Roy gaf als tip de afkortingen ANNA en NIVEA mee. Deze 
afkortingen staan voor Altijd Nagaan, Nooit Aannemen 
& Niet Invullen Voor Een Ander. Want: hoe weet je als ge-
meente of er behoefte is aan opvang en/of verzorging of 
nazorg? Om hoeveel mensen gaat het en wat voor men-
sen zijn het? Wie is zelfredzaam en wie niet? En moet 
de gemeente alles wel regelen, of zijn er andere partijen 
verantwoordelijk?

Hij sloot de bijeenkomst af met een aantal leer- en verbe-
terpunten op basis van evaluaties- en onderzoeken:
• zorg voor een goede uitrustig (inclusief oplader mo-

biele telefoon)
• zorg voor eigen veiligheid
• heb inzicht in de gevolgen, en
• heb zicht op de nafase 

Nieuwe werkwijze 
kleinschalige chemische 
decontaminatie
In mei start Veiligheidsregio Gelderland-Zuid met een 
nieuwe aanpak om slachtoffers die met een chemische 
stof zijn besmet te behandelen. Deze zogenaamde 
‘chemische decontaminatie’ werd voorheen door de 
brandweer gedaan en slachtoffers konden pas ná deze 
ontsmettingsprocedure medische hulpverlening krijgen 
van ambulancemedewerkers.
Inmiddels is medische hulpverlening tijdens deze decon-
taminatie al mogelijk, omdat de brandweer en de ambu-
lancemedewerkers beiden zijn toegerust met persoonlij-
ke beschermingsmiddelen.

Deze werkwijze volgt de landelijk opgestelde en multi-
disciplinaire Handreiking voor kleinschalige chemische 
decontaminatie en is bedoeld voor één tot een klein 
aantal besmette slachtoffers (tot 10 personen). De 
handreiking bestaat uit een aantal stroomschema’s voor 
alle diensten die bij de inzet een rol hebben (ambulance, 
brandweer en politie, maar ook de gemeente).

Om tot deze nieuwe procedure te komen, was er regel-
matig multidisciplinair overleg tussen brandweer, RAV, 
GHOR en Veiligheidsbureau. Hierbij ging het over onder-
linge afspraken, informeren van partners en medewer-
kers en het opleiden en beoefenen van brandweer- en 
ambulancemedewerkers. Met name voor de ambulance-
medewerkers is het wennen; het maakt een groot ver-
schil of een medewerker in een beschermend pak werkt 
- met andere handschoenen en gezichtsbescherming - 
of niet.

Op basis van ervaringen die regio’s opdoen en een eva-
luatie van de landelijke handreiking, wordt deze waar 
nodig in de komende jaren aangepast.
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Het doel van de pilot is huurders en verhuurders be-
wust te maken van de risico’s rond brandveiligheid en 
hen te stimuleren daar zelf iets aan te doen. Onderdeel 
van het KKVV-systeem is een app, waarmee huisbazen 
en studenten zelf de brandveiligheid kunnen contro-
leren. Via de app kunnen zij foto’s uitwisselen van 
bijvoorbeeld de brandslang, vluchtweg en rookmelders 
in huis en zo beoordelen of het huis veilig is. De foto’s 
worden gedeeld op een website die te benaderen is 
via de app. Elk half jaar delen studenten en huisbazen 
de foto’s opnieuw, zodat zij elkaar doorlopend scherp 
houden om de brandveiligheid in huis op peil te hou-
den.

Landelijk keurmerk
Deze pilot in Nijmegen loopt tot aanstaande zomer. 
Uiteindelijk is het de bedoeling om een landelijk keur-
merk voor veilig kamerverhuur te ontwikkelen en alle 
kamerverhuurders in Nederland te bewegen te vol-
doen aan de eisen die aan de panden worden gesteld.

Kort nieuws

Pilot brandveiligheid kamerverhuurpanden in Nijmegen
In januari is in Nijmegen een pilot gestart om 
kamerverhuurpanden brandveiliger te maken: een 
samenwerking tussen initiatiefnemer Stichting 
Keurmerk KamerVerhuur & Veiligheid (KKVV), 
de gemeente Nijmegen, certificeerder Kiwa en 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Burgemeester Bruls van Nijmegen, regionaal commandant Dennis van Zanten, de heer Voshol van Kiwa en de heer Van 
Rooijen van de stichting KKVV ondertekenen de intentieverklaring. Fotograaf: Paul Rapp

Regionale AmbulanceDienst uitgebreid gecertificeerd

Eens per jaar is er een audit bij de Regionale Ambulance-
Voorziening (RAV) waarbij het kwaliteit- en veiligheids-
systeem van de RAV wordt getoetst. Dit jaar was het 
een uitgebreide certificeringstoets.
Dit keer voerde Lloyd’s Register de audit uit. Zij bevroe-
gen ambulancemedewerkers, meldkamercentralisten en 
directie en staf over de beleidscyclus en diverse primaire 
processen, zoals gebruik van medicatie en materialen, 
uitruk, aanrijden en arriveren ter plaatse, protocollen, 

patiëntveiligheid, arbo, scholing en bekwaamheid. De 
RAV ontving na afloop voor de komende drie jaar het 
HKZ/ISO certificaat en een positief 
oordeel met drie kleine verbeterpun-
ten. Op basis hiervan zal de RAV 
een zwaarder accent gaan leggen 
op het nakomen van interne 
afspraken.
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Multi>Nieuws is de digitale nieuwsbrief van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) en wordt verzonden aan 

bestuurders, partners in veiligheid en andere betrokkenen bij de crisisbeheersing en rampenbestrijding in Gelderland-Zuid.

Colofon

Kort nieuws

Nieuw systeem voor 
alarmering
Sinds medio februari gebruikt de VRGZ OOV Alert als 
nieuw systeem voor het alarmeren van (gemeentelijke) 
crisisfunctionarissen, brandweer, RAV, GHOR en Politie.
OOV Alert is een slim alarmeringssysteem, dat ieder-
een oproept die een rol heeft in de crisisbeheersing of 
bij andere calamiteiten, opdat de juiste personen/rollen 
in voldoende aantal worden gealarmeerd. Het systeem 
maakt voor de alarmering gebruik van de eigen mobiele 
telefoon en/of vaste telefoon, zowel op het werk als 
thuis.

Centralist Gerrit Klop maakte alle scenario’s in het nieu-
we alarmsysteem. Gerrit is tevreden met alle mogelijk-
heden van OOV Alert: “Dit nieuwe alarmsysteem heeft 
geavanceerdere opties dan de voormalige Communica-
tor. Zo kan het naast telefonisch alarmeren ook alar-
meringsteksten verzenden via sms, zelfs naar een hele 
groep tegelijk. Ook kan de centralist in de Meldkamer 
eventueel zelf een boodschap inspreken.”

Bijzonder is dat dit traject is aanbesteed en geïmple-
menteerd met vier van de vijf veiligheidsregio’s binnen 
de toekomstige meldkamer Regio Oost-Nederland. Zo 
heeft de VRGZ kosten kunnen besparen bij de inkoop 
en kan de alarmering als back-up ook worden overgeno-
men door een buurregio, indien nodig.

Zie voor meer informatie de folder van OOV Alert. 

Landelijk samenwerkingsprotocol met Stichting Salvage

De landelijke managementraad Bevolkingszorg (overleg 
van coördinerend gemeentesecretarissen) heeft aan-
vullende afspraken gemaakt met de Stichting Salvage 
over de rol en taakverdeling tussen de gemeente en 
Stichting Salvage. Deze onafhankelijke stichting treedt 
op namens alle verzekeraars en verzorgt eerste hulp en 
opvang na incidenten die gedekt worden door brand-
verzekeringen, ongeacht of de getroffene deze heeft 
afgesloten. Daarnaast spant Salvage zich in om schade 
zoveel mogelijk te beperken en gedupeerde zo snel 
mogelijk te informeren. Bij de opvang en het onder-

brengen van verminderd zelfredzamen, het registeren 
van aangerichte schade of het nemen van schadebeper-
kende of opruimende maatregelen werkt Salvage nauw 
samen met de Officier van Dienst van de brandweer of 
de Officier van Dienst Bevolkingszorg van de gemeen-
te. 
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Onderzoek en evaluatie van de systeemtest Gelderland-Zuid gehouden op 2 februari 2016. 
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UITKOMSTEN SYSTEEMTEST 2016 
 

Tijdens de systeemtest op 2 februari 2016 heeft de veiligheidsregio Gelderland-Zuid haar crisisorganisatie getest. 

Door het simuleren van een grootschalig incident en een documentenonderzoek naderhand, is gekeken naar de 

mate waarin de crisisorganisatie in staat is om zich voor te bereiden op wat er mis kan gaan, en als het zover is, 

of de organisatie een grootschalig incident aan kan. 

 

Ondanks dat het een momentopname is en dat het slagen van een crisisorganisatie van vele factoren afhankelijk 

is, is geprobeerd om in deze evaluatie een zo’n realistisch mogelijk beeld te geven van de werking van de 

crisisorganisatie.  

 

In dit hoofdstuk worden de conclusies, op basis van de waarnemingen die zijn gedaan tijdens de systeemtest, 

beschreven. Uitgangspunten van de waarneming zijn de toetsingscriteria van de inspectie Veiligheid en Justitie 

(hierna toetsingscriteria) en de oefendoelen die zijn opgesteld door de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Per 

conclusie worden aanbevelingen gegeven ter verbetering en optimalisering van de crisisorganisatie. 

 

In vervolg van het document zijn de analyses en bevindingen die ten grond slag liggen aan de conclusies terug te 

lezen.  

 

Conclusies, aandachtspunten en aanbevelingen 

Op basis van het toetsingskader en de oefendoelen kunnen zeven thema’s worden benoemd die centraal staan 

in deze evaluatie. Per thema worden de conclusies en aandachtspunten beschreven, met daaraan gekoppeld de 

aanbevelingen.  
 

Organisatie  

De toetsingscriteria met betrekking tot de inrichting van de hoofdstructuur zijn vrijwel allemaal positief 

beantwoord. De punten waar niet positief op gescoord is, zijn taakuitvoering en advisering. Zowel het commando 

plaats incident (CoPI), het regionaal operationeel team (ROT), het gemeentelijk beleidsteam (GBT) als de 

stafsectie bevolkingszorg (incidentgemeente) hebben hun taken niet opgepakt zoals in de wet is voorgeschreven.  

 

Aanbeveling 

 CoPI: Blijf als leider CoPI weg uit specifieke besluitvorming binnen een van de disciplines (bijvoorbeeld 

de inzet van de brandweer).  

 ROT: Formuleer concrete adviezen en/of strategische vraagstukken die opgepakt moeten worden in het 

GBT. Neem deze taak op in de standaard agenda van het ROT-overleg. Adviezen kunnen vervolgens 

worden verwerkt in het landelijk crisismanagement systeem (LCMS) en worden toegelicht door de 

operationeel leider in het GBT. 

 GBT: Beperk je als adviseur in het GBT tot strategische punten en blijf uit de operatie.  

 Stafsectie bevolkingszorg (incidentgemeente): Denk naast het vertalen van informatie naar concrete 

opdrachten voor bevolkingszorg, ook na over gevolgen van een incident op de bevolking. Op basis van 

deze analyse kun je adviezen formuleren voor het ROT. Neem deze taak op in de agenda zodat het 

team hier elke vergadering bij stilstaat. 

 

Aan het CoPI en GBT hebben een of meerdere liaisons ‘vitaal’ deelgenomen. Met name in het CoPI hebben de 

liaisons het team van informatie kunnen voorzien en de afstemming gezocht. Aandachtspunt is de 

vertegenwoordiging van de liaison in het ROT en GBT. Zo konden de liaisons niet overleggen met hun evenknie 

in een team op een andere niveau en is het de vraag of alle teams hierdoor over de juiste informatie hebben 

beschikt.  

 

Aanbeveling 

 Borg in alle teams de rol van de liaison(s) vitaal. Hierdoor borg je op alle niveaus (operationeel, tactisch 
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en strategisch) de kennis over vitale onderwerpen.  

 

Alarmering 

De planvorming ten aanzien van het alarmeringsproces is op orde, evenals de wijze waarop de calamiteiten 

coördinator (CaCo) zijn rol heeft vervult als leidinggevende.  

Aan de eis om binnen twee minuten na opschaling de vereiste eenheden te alarmeren is niet voldaan. De reden 

hiervan is een afwijking in de oefenomgeving (van het gemeenschappelijk meldkamersysteem) ten opzichte van 

de daadwerkelijke situatie. Normaal worden de eenheden die zijn gekoppeld aan een opschaling naar GRIP 2 

automatisch gealarmeerd als van GRIP 1 naar GRIP 3 wordt opgeschaald. In de oefenomgeving dienden de 

eenheden afzonderlijk gealarmeerd te worden. Dit is echter niet gebeurd waardoor een deel van de ROT-leden in 

eerste instantie niet was gealarmeerd. Na een oefenaanwijzing is dit rechtgezet.  

 

Aanbeveling 

 Gemeenschappelijke meldkamer (GMK): Controleer, indien mogelijk, de alarmering op volledigheid en 

correctheid.  

 

Gedurende de test heeft de meldkamer een eigen beeld bijgehouden en deze gedeeld op de meldkamer. Het 

eigen beeld is echter niet binnen vijf minuten, zoals wettelijk is vereist, maar veertien minuten na opschaling 

gedeeld met alle sleutelfunctionarissen buiten de meldkamer.  

 

Aanbeveling 

 GMK: Deel informatie uit het eigen beeld zo spoedig mogelijk in het LCMS zodat deze informatie ook 

voor sleutelfunctionarissen buiten de meldkamer toegankelijk is.   

 

Opschaling  

Het GBT, de secties ROT en de stafsectie bevolkingszorg (incidentgemeente) zijn met de voorgeschreven 

samenstelling en binnen de gestelde opkomsttijd gestart met het eerste overleg.  

 

In het CoPI is binnen de gestelde opkomsttijd de officier van dienst brandweer (OvD-B), informatiemanager en 

leider CoPI opgekomen. De officier van dienst politie (OvD-P) heeft de opkomsttijd niet gehaald omdat hij eerst 

heeft gewacht op een bevestiging dat hij veilig op kon komen. De overige leden hebben de opkomsttijd niet 

gehaald zonder aanwijsbare reden waarbij de opkomsttijd van de communicatieadviseur CoPI het meest in het 

oog springend is. In de evaluatie is vastgesteld dat de communicatieadviseur voor opkomst verschillende acties 

heeft uitgezet en afstemming heeft gezocht met functionarissen in de sectie communicatie en het CoPI. De 

communicatieadviseur is dus voor zijn opkomst al wel gestart met zijn werkzaamheden. Desondanks is het 

overschrijden van de opkomsttijd met meer dan vijf kwartier een punt van zorg.  

 

Het eerste overleg van het ROT vond niet binnen de gestelde opkomsttijd plaats, daarnaast ontbrak de algemeen 

commandant bevolkingszorg (AC-Bz) in het eerste overleg. Deze rol werd tijdelijk vervuld door de medewerker 

sectie bevolkingszorg, waardoor wel alle disciplines een vertegenwoordiger aan tafel hadden.  

 

Aanbeveling 

 CoPI: Achterhaal de oorzaak van het niet tijdig opkomen van de officier van dienst geneeskundige zorg 

(OvD-G), officier van dienst bevolkingszorg (OvD-Bz) en communicatieadviseur CoPI en breng hier 

verbeteringen in aan. 

 ROT: Achterhaal de oorzaak van het niet tijdig opkomen van de AC-Bz en breng hier verbeteringen in 

aan. 

 

Informatiemanagement 

Alle onderdelen van de hoofdstructuur waren conform planvorming aangesloten op het LCMS. Het ROT was 

gedurende de test verantwoordelijk voor het bijhouden van het totaalbeeld en heeft dit ook als zodanig 

uitgevoerd. De overige teams hebben een eigen beeld bijgehouden en dit via het LCMS gedeeld met het ROT. 

De snelheid waarmee het eigen beeld werd gedeeld en de wijze waarop de tabbladen in het LCMS werden 
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gevuld (soort informatie en de manier van noteren) zijn nog voor verbetering vatbaar.  

 

Aanbeveling 

 Informatiemanagement totaalbeeld: Neem in het totaalbeeld alle relevante informatie mee. Maak hierbij 

eventueel gebruik van een checklist om te controleren of je alle essentiële informatie in het beeld hebt 

verwerkt. De gegevens uit artikel 2.4.1 lid Besluit Veiligheidsregio’s kunnen als handvat dienen. 

 Informatiemanagement totaalbeeld: Geef in het totaalbeeld de zwaartepunten en prioriteiten mee. 

 Informatiemanagement eigen beeld (alle teams): Verwerk in het eigen beeld de informatie over de 

ontwikkeling en effecten van een incident, de risico’s voor de veiligheid van de hulpverleners en de 

personen in het getroffen gebied, de aanpak van het incident en de daarvoor benodigde mensen en 

middelen. 

 Informatiemanagement eigen beeld (alle teams): Deel informatie uit het eigen beeld zo spoedig mogelijk 

in het LCMS zodat deze informatie ook voor andere teams zichtbaar is.  

 Informatiemanagement eigen beeld (alle teams): Verwerk informatie uit het eigen beeld in het LCMS aan 

de hand van thema’s (zoals is gedaan door de GMK, CoPI en ROT). Dit creëert overzicht en maakt het 

voor de andere teams beter leesbaar.  

 Sectie informatiemanagement: Leg de focus bij het informatiemanagement niet volledig op het LCMS 

maar vergaar ook informatie uit andere bronnen. Geef als beheerder van het totaalbeeld leiding aan het 

gehele informatieproces. Hierbij kun je denken aan het maken van analyses van de beschikbare 

informatie, analyses van welke partners zijn betrokken bij het incident d.m.v. het gebruiken van 

Bestuurlijke Netwerkkaarten. 

 

De functie informatiemanager maakt op basis van het regionaal crisisplan geen onderdeel uit van het GBT. 

Tijdens de test is zodoende geen informatiemanager opgekomen in het GBT. Op verzoek van de burgemeester is 

wel de AOV-er aangesloten, waarna zij de rol van informatiemanager heeft opgepakt. Gezien zwaarte van de 

functie van informatiemanager is het niet wenselijk om deze als aanvullende taak bij de AOV-er of een van der 

andere leden in het GBT neer te leggen.  

 

Aanbeveling 

 Planvorming: Neem de informatiemanager als aparte rol op in de bezetting van het GBT. 

 Informatiemanagement GBT: Leid informatiemanagers op voor de rol van informatiemanager GBT, deze 

rol wijkt af van informatiemanager ROT of Bevolkingszorg. Personen die deze functie mogelijk in de 

toekomst gaan vervullen dienen daarom specifiek opgeleid te worden.  

 

Leiding en coördinatie 

Het CoPI, ROT en GBT waren rond dezelfde tijd operationeel en zijn vrijwel gelijktijdig in overleg gegaan. De 

overleggen zijn vervolgens niet meer op elkaar afgestemd, waardoor de teams gedurende de gehele test op 

dezelfde momenten in overleg waren. De teams hadden hierdoor wel de ruimte om buiten de overleggen 

afstemming te vinden, maar doordat er geen concrete adviezen in het overleg waren geformuleerd, leverde dit 

niet altijd de gewenste input op voor het volgende overleg. 

 

Buiten knelpunten vanuit het CoPI richting het ROT na, hebben de teams grotendeels zelfstandig geopereerd, 

waardoor beperkt sprake is geweest van leiding en coördinatie.  

 

Aanbeveling 

 Zoek afstemming over de vergadercyclus zodat het ene team input kan leveren voor het andere team en 

visa versa.  

 CoPI: Besteed in het overleg aandacht aan de adviezen die richting het ROT gaan. Welke knelpunten 

zijn er en wat is het advies van het CoPI hierop? 

 ROT: Besteed in het overleg aandacht aan de adviezen die richting het GBT gaan. Welke beslispunten 

liggen er op tafel en wat is het advies van het ROT hierop? 
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Planvorming 

De gestelde eisen uit het toetsingskader zijn opgenomen in de planvorming van de veiligheidsregio Gelderland-

Zuid. Aandachtspunt is de beschrijving over de bovenregionale aanpak van de risico’s ernstige grieppandemie 

(pandemieën), verstoring telecommunicatie en ICT (vitale infrastructuur) en overstromingen. In de praktijk is er 

sprake van een bovenregionale aanpak maar in het beleidsplan is deze aanpak nog niet beschreven.  

 

Aanbeveling 

 Planvorming: Beschrijf de bovenregionale aanpak van de risico’s ernstige grieppandemie (pandemieën), 

verstoring telecommunicatie en ICT (vitale infrastructuur) en overstromingen in het nog vast te stellen 

beleidsplan.  

 

De veiligheidsregio heeft convenanten afgesloten met meerdere vitale partners, een convenant op het gebied van 

telecommunicatie ontbreekt nog.  

 

Aanbeveling 

 Planvorming: Sluit een convenant af op het gebied van telecommunicatie.  

 

Gemeentelijke crisisorganisatie 

De continuïteit van de gemeentelijke crisisorganisatie is in de planvorming voldoende geborgd. De 

borgingsmethode voor sleutelfunctionarissen is vastgelegd en de minimale samenstelling van de teams is 

beschreven. Tijdens de test zijn de gealarmeerde sleutelfunctionarissen conform planvorming opgekomen, 

binnen de gestelde opkomsttijd en gestart met hun werkzaamheden.  

 

De punten waarop onvoldoende is gescoord is het gestructureerd vergaderen en de kennis over eigen taken en 

verantwoordelijkheden. Dit laatste punt gaat met name over de mate waarin leden van de stafsectie 

bevolkingszorg (incidentgemeente) proactief met hun taak aan de slag gingen. Enkele leden pakten hun rol goed 

en voortvarend op, andere leden wachtten af, gingen niet op zoek naar informatie en maakten beperkt onderdeel 

uit van het overleg.  

 

Aanbeveling 

 Stafsectie bevolkingszorg (incidentgemeente): Hanteer een vaste agenda om structuur aan te brengen 

in de vergaderingen en coördinatie te houden. Neem op deze agenda vaste punten op zoals: 

beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Maar ook de punten: nalopen besluitenlijst van de 

vorige vergadering, adviezen aan het ROT, bepalen mogelijke scenario’s etc.. 

 Stafsectie bevolkingszorg (incidentgemeente): Verhoog de kennis over taken, verantwoordelijkheden, 

onderlinge afhankelijkheid op het gebied van de crisisorganisatie. 

 

De teams ontvingen informatie over het incident via de hoofden taakorganisatie (HTo). Het geschetste beeld werd 

helder weggezet bij de teams, maar was desondanks niet volledig. Doordat de teams geen toegang hadden tot 

het LCMS waren hun mogelijkheden tot het halen van informatie via andere wegen beperkt. 

 

Aanbeveling 

 Teams: Geef teams een leesfunctie in het LCMS of borg op andere wijze dat teams op meerdere 

manieren toegang hebben tot het totaalbeeld (dus niet alleen via het hoofden van de taakorganisatie). 
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1. INLEIDING 
 
Voor u ligt het evaluatierapport van de systeemtest gehouden op 2 februari 2016. Het rapport geeft inzicht in de 

mate waarin de crisis- en rampenbestrijdingsorganisatie van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid voldoet aan de 

eisen die in de Wet Veiligheidsregio zijn gesteld.  

 

De inspectie Veiligheid en Justitie (VenJ) gebruikt deze uitkomsten om te bepalen wat de stand van zaken is ten 

aanzien van de rampenbestrijding op regionaal en nationaal niveau. Daarnaast kunnen de uitkomsten van de 

systeemtest gebruikt worden ter verbetering van de crisis- en rampenbestrijdingsorganisatie van de 

veiligheidsregio Gelderland-Zuid. 

 

1.1. Wijze van onderzoek  

Tijdens de systeemtest zijn waarnemers aanwezig geweest die de verschillende onderdelen van de 

hoofdstructuur, de sectie en de gemeentelijke crisisorganisatie hebben waargenomen. Daarnaast zijn 

documenten verzameld die betrekking hebben op de organisatie van de hoofdstructuur en de gemeentelijke 

crisisorganisatie. Op basis van de waarnemingen en het documentenonderzoek zijn bevindingen per 

toetsingscriteria beschreven en op basis daarvan een score toegekend (ja: voldoende, nee: onvoldoende). 

 

Naast het toetsingskader zijn door de veiligheidsregio Gelderland-Zuid enkele specifieke oefendoelen 

beschreven. De uitkomsten van deze oefendoelen zijn opgenomen in een apart hoofdstuk.  

 

Op basis van de uitkomsten van het toetsingskader en de oefendoelen zijn conclusies getrokken, waarna 

aanbevelingen zijn gegeven ter verbetering.  

 

Rol V&R 

V&R heeft tijdens de systeemtest een coördinator geleverd. Deze persoon is verantwoordelijk geweest voor het 

aansturen van de waarnemers tijdens de test en het opstellen van de evaluatierapportage naderhand.  

 

1.2. Leeswijzer  

In hoofdstuk 2 is de tijdlijn van de systeemtest weergeven. Het derde hoofdstuk bevat de uitwerking van het 

toetsingskader. Het vierde en laatste hoofdstuk bevat de analyse van de eigen oefendoelen. 

 

De conclusies en aanbevelingen die zijn gedaan op basis van de bevindingen, zijn terug te lezen in het hoofdstuk 

“Uitkomsten systeemtest 2016” in het begin van het rapport.  
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2. TIJDSVERLOOP 
 

In onderstaande tijdlijn zijn belangrijke gebeurtenissen weergegeven die zich tijdens de test hebben voorgedaan, 

denk hierbij aan de tijden van opschaling en de vergadermomenten van het CoPI, ROT en GBT. 

 

Tijdlijn Tijdstip Team Gebeurtenis 

19:00    19:03 Oefenstaf Start systeemtest 

19:05       

19:10    19:13 GMK Opschaling naar GRIP 1 - Alarmering GRIP 1. 

19:15       

19:20       

19:25    19:28 GMK Opschaling naar GRIP 3 - Alarmering GRIP 3. 

19:30 
   19:33 Oefenstaf Oefenaanwijzing: correctie alarmering GRIP 2. 

   19:34 GMK Alarmering GRIP 2. 

19:35       

-       

19:55    19:55 CoPI Motorkapoverleg. 

20:00       

20:05    20:10 CoPI Start 1
ste

 CoPI-vergadering. 

20:10    20:14 GBT Start 1
ste

 GBT-vergadering. 

20:15    20:19 ROT Start 1
ste

 ROT-vergadering. 

20:20       

20:25    

20:27 GBT Beëindiging 1
ste

 GBT-vergadering. 

20:30 CoPI Beëindiging 1
ste

 CoPI-vergadering. 

20:30 ROT Beëindiging 1
ste

 ROT-vergadering. 

20:30       

20:35       

20:40       

20:45    
20:45 GBT Start 2

e
 GBT-vergadering. 

20:47 ROT Start 2
e
 ROT-vergadering. 

20:50       

20:55       

21:00    21:00 CoPI Start 2
e
 CoPI-vergadering. 

21:05    21:10 ROT Beëindiging 2
e
 ROT-vergadering. 

21:10    21:13 GBT Beëindiging 2
e
 GBT-vergadering. 

21:15       

21:20       

21:25    21:30 CoPI Beëindiging 2
e
 CoPI-vergadering. 

21:30    
21:30 ROT Start 3

e
 ROT-vergadering. 

21:30 GBT Start 3
e
 GBT-vergadering. 

21:35    21:40 GBT Beëindiging 3
ste

 GBT-vergadering. 

21:40    21:44 CoPI Start 3
e
 CoPI-vergadering. 

21:45       

21:50       

21:55    
21:58 ROT Beëindiging 3

e
 ROT-vergadering. 

22:00 CoPI Beëindiging 3
e
 CoPI-vergadering. 

22:00       

-       

22:15    22:15 Oefenstaf Einde systeemtest. 
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3. TOETSINGSKADER 
 

Hoofdstuk drie bevat de beantwoording van de toetsingscriteria van de inspectie VenJ. Paragraaf 3.1. bevat de 

vragen over de organisatie, alarmering, opschaling, informatiemanagement en planvorming. Paragraaf 3.2. 

beantwoordt de toetsingsvragen over de gemeentelijke crisisorganisatie.  

 

Elke toetsingsvraag bevat de wettelijke grondslag of gestelde eis, de bevinding daarop en de score. Wanneer 

voldaan is aan het criterium wordt de toetsingsvraag beantwoord met ‘Ja’, indien niet of onvoldoende wordt 

gescoord, wordt de vraag met ‘Nee’ beantwoord. De documenten die zijn gebruikt bij de beantwoording van de 

vraag zijn weergegeven in de laatste regel van de scoretabel.  

 

3.1. Toetspunten Besluit veiligheidsregio’s  

3.1.1. Organisatie 

 

Artikel 2.1.1 Besluit Veiligheidsregio’s  

Het bestuur van de veiligheidsregio draagt zorg voor de inrichting van de hoofdstructuur van 

de rampenbestrijding en crisisbeheersing, die bestaat uit de volgende onderdelen: 

a. de meldkamer; 

b. een of meer commando’s plaats incident, afhankelijk van de aard van de ramp of crisis en de wijze waarop 

deze zich ontwikkelt; 

c. een of meer teams bevolkingszorg, afhankelijk van de aard van de ramp of crisis en de wijze waarop deze zich 

ontwikkelt; 

d. een regionaal operationeel team, en 

e. een gemeentelijk beleidsteam of, bij een bovenlokale ramp of crisis, een regionaal beleidsteam.  

 

Bevinding 

De GRIP-regeling maakt onderdeel uit van het regionaal crisisplan. In hoofdstuk 3 van het regionaal crisisplan 

wordt de wijze van op- en afschalen beschreven. Hoofdstuk 2 bevat de beschrijving van de hoofdstructuur 

(meldkamer, CoPI, ROT, BT) en hoofdstuk 4 geeft de samenstelling van bevolkingszorg weer. Alle onderdelen 

van de hoofdstructuur zijn hiermee beschreven.  

 

Tijdens de systeemtest is opgeschaald tot GRIP 3. De onderdelen die bij dit opschalingsniveau operationeel 

dienden te zijn, zijn tijdens de test opgekomen.  

 

Normering Antwoord 

Zijn alle onderdelen van de hoofdstructuur zoals beschreven in artikel 2.1.1 

opgenomen in een regionale opschalingsregeling? 

Ja 

Zijn, gezien het scenario/incident, alle onderdelen van de hoofdstructuur 

opgekomen zoals beschreven in artikel 2.1.1? 

Ja 

Bron:  

- Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid, versie 1.2., 27 januari 2014 

- Waarneming waarnemer meldkamer 

- Waarneming waarnemer CoPI 

- Waarneming waarnemer ROT 

- Waarneming waarnemer GBT  

- Waarneming waarnemer stafsectie bevolkingszorg (incidentgemeente)  

 

 

Artikel 2.1.2 lid 1 Besluit Veiligheidsregio’s  

Een commando plaats incident bestaat ten minste uit: 

a. een leider commando plaats incident;  
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b. een officier van dienst van de brandweer;  

c. een officier van dienst van de geneeskundige hulpverlening;  

d. een officier van dienst van de politie of van de Koninklijke Marechaussee; 

e. een informatiemanager commando plaats incident; 

f. een functionaris crisiscommunicatie. 

 

Bevinding 

Aan het commando plaats incident (CoPI) hebben de volgende functionarissen deelgenomen:  

Kernbezetting 

 Leider CoPI 

 Officier van dienst brandweer 

 Officier van dienst politie (OvD-P) 

 Officier van dienst geneeskundig (OvD-G) 

 Officier van dienst bevolkingszorg (OvD-Bz) 

 Informatiemanager CoPI 

 Communicatieadviseur CoPI 

 

Standaard ondersteuners 

 Plotter 

 

Facultatieve bezetting  

 Adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) 

 A-Wacht Sachem 

 Compagnies Commandant 

 Lid MT Sachem 

 Directeur van Sachem 

 Liaison waterschap Rivierenland 

 

Aan het CoPI hebben vertegenwoordigers van twee vitale partijen deelgenomen, namelijk meerdere 

functionarissen van Sachem (Vitale sector: BRZO) en een liaison van waterschap Rivierenland (Vitale sector: 

Keren en beheren oppervlaktewater). 

 

De overleggen van het CoPI zijn geleid door de leider CoPI. Hierbij gaf de leider CoPI leiding aan het team. De 

focus in het overleg lag bij de brandweer, dat gezien het scenario logisch is. Uiteindelijk hebben alle leden 

voldoende de ruimte gekregen van de leider CoPI om hun inbreng te geven.  

Buiten het CoPI is veel bilateraal geregeld, maar niet alle informatie en afspraken werden vervolgens gedeeld in 

het CoPI-overleg. Gevolg was dat niet alle disciplines over dezelfde informatie beschikten. 

De leider CoPI heeft naast zijn rol als leider van het CoPI ook het leidinggeven aan de brandweer op zich 

genomen. Zo werd de leider CoPI expliciet gevraagd een besluit te nemen over het overgaan naar het 

uitbrandscenario en nam hij buiten het CoPI beslissingen op het gebied van de inzet van de brandweer.  

 

Doordat de leider naast zijn rol als voorzitter van het CoPI zich ook bezig hield met de inzet van de brandweer en 

doordat hij er niet voor heeft gewaakt dat alle informatie plenair is gedeeld, was de leider CoPI niet volledig 

ontkleurd.  

 

Normering Antwoord 

Bestaat het commando plaats incident uit alle functionarissen zoals omschreven in 

artikel 2.1.2. lid 1? 

Ja 

Heeft aan het CoPI een liaison vitaal CoPI deelgenomen? Ja 

Bij afwezigheid van een informatiemanager, wordt in het commando plaats incident 

voorzien in de functionaliteit informatiemanagement? 

N.v.t. 
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Fungeert de leider commando plaats incident als een discipline overstijgend 

(ontkleurd) leider? 

Nee 

Bron:  

- Waarneming waarnemer CoPI 

- Waarneming waarnemer CoPI IM 

 

 

Artikel 2.1.2 lid 2 Besluit Veiligheidsregio’s 

Een commando plaats incident is belast met de operationele leiding ter plaatse, de afstemming met andere 

betrokken partijen als bedoelt in artikel 16, tweede lid, van de wet en het adviseren van het regionaal operationeel 

team. 

 

Bevinding 

Het CoPI gaf sturing en coördinatie aan de operationele inzet. Acties en besluiten die werden genomen in het 

CoPI werden gekoppeld aan actiehouders, waarna deze werden uitgezet in het veld. Vervolgens werden de 

uitkomsten uit het veld bilateraal of in het CoPI gedeeld.  

 

De leden van het CoPI hebben tijdens het overleg en daarbuiten afstemming gezocht. Afstemming met andere 

partijen vond plaats door het aansluiten van liaisons van Sachem en het waterschap in het CoPI.  

 

Tussen de leider CoPI en de operationeel leider is tweemaal telefonisch contact geweest. Tijdens dit contact is 

afstemming geweest over het bron- en effectgebied en het formaliseren van een bijstandsverzoek voor extra inzet 

uit andere regio’s. Via het LCMS zijn twee knelpunten voor het ROT aangedragen (‘mogelijke overstroming van 

RWZI’ en ‘komt een nucleair transport over de A2’).  

Het CoPI had zodoende oog voor de onderwerpen die bij het CoPI hoorden en taken die door het ROT opgepakt 

moesten worden. Dit werd ook als zodanig benoemd in het overleg (“Vertegenwoordiger Waterschap die zich bij 

draaiende wind zorgen maakt over personeel op de zuivering. Mededeling leider CoPI: Ik snap dat je je zorgen 

maakt maar daar zijn wij niet voor dat is ROT”).  

Geconcludeerd kan worden dat het CoPI zich bewust was van de scheiding van taken tussen het CoPI en het 

ROT en enkele keren deze informatie heeft gedeeld (tweemaal telefonisch en twee keer via het LCMS). Hierbij 

werd de informatie niet altijd voorzien van een advies, waardoor bij de taakuitvoering van het CoPI onvoldoende 

sprake was van advisering richting het ROT.  

 

Normering Antwoord 

Is er bij de taakuitvoering van het commando plaats incident sprake van sturing en  

coördinatie van de operationele inzet? 

Ja 

Is er bij de taakuitvoering van het commando plaats incident sprake van afstemming 

met andere betrokken partijen? 

Ja 

Is er bij de taakuitvoering van het commando plaats incident sprake van advisering 

van het regionaal operationeel team? 

Nee 

- Is er contact tussen het commando plaats incident en het regionaal operationeel 

team? 

Ja 

- Worden vanuit het commando plaats incident adviezen gecommuniceerd richting 

het regionaal operationeel team, die tijdens de commando plaats incident 

vergadering naar voren zijn gebracht? 

Nee 

Bron:  

- Waarneming waarnemer CoPI 

- Waarneming waarnemer CoPI IM 
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Artikel 2.1.3 lid 1 Besluit Veiligheidsregio’s  

Een Team bevolkingszorg bestaat ten minste uit de door het college van burgemeester en wethouders 

aangewezen functionarissen, van wie één functionaris is belast met de leiding van het team, één functionaris met 

het informatiemanagement, en één functionaris met de coördinatie van de crisiscommunicatie. 

 

Bevinding 

Het team bevolkingszorg wordt in de veiligheidsregio Gelderland-Zuid gepositioneerd in de stafsectie 

bevolkingszorg (incidentgemeente)
1
.  

De leiding en coördinatie van het team liggen in handen van de algemeen commandant bevolkingszorg (AC-Bz) 

incidentgemeente; de algemeen commandant communicatie in het ROT is belast met de coördinatie van de 

voorlichting en wordt in de stafsectie bevolkingszorg (incidentgemeente) vertegenwoordigd door de liaison 

communicatie incidentgemeente (LCOM); het informatiemanagement wordt opgepakt door de 

informatiecoördinator bevolkingszorg in de stafsectie bevolkingszorg (incidentgemeente). Voor een schematische 

weergave, zie bijlage C. 

 

Tijdens de test bestond de stafsectie bevolkingszorg (incidentgemeente) uit de volgende leden: 

 Algemeen commandant bevolkingszorg (incidentgemeente) 

 Hoofd publieke zorg 

 Hoofd omgevingszorg 

 Hoofd informatie 

 Hoofd ondersteuning + schaduw
2
 

 Liaison communicatie + schaduw 

 Secretaris bevolkingszorg (2 personen) 

 Informatiecoördinator bevolkingszorg + schaduw 

 

Normering Antwoord 

Bestaat het Team bevolkingszorg uit de functionarissen zoals is opgenomen in 

artikel 2.1.3, lid 1? 

Ja 

Bron:  

- Waarneming waarnemer stafsectie bevolkingszorg (incidentgemeente) 

- Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid, versie 1.2., 27 januari 2014 

 

 

Artikel 2.1.3 lid 2 Besluit Veiligheidsregio’s  

Een Team bevolkingszorg heeft de volgende taken: 

a. het verzorgen van de crisiscommunicatie; 

b. het voorzien in opvang en verzorging van de bevolking;  

c. het verzorgen van nazorg voor de bevolking;  

d. het registreren van de slachtoffers; 

e. het registreren van schadegevallen; 

f. het adviseren van het regionaal operationeel team. 

 

Bevinding 

Het uitvoeren van de taak voorlichting vond, conform planvorming, plaats in de sectie communicatie. De liaison 

communicatie onderhield contact met de sectie communicatie en ontving onder andere opdrachten uit de sectie 

die lokaal opgepakt dienden te worden, zoals het voorbereiden van de locatie voor het persstatement.  

 

                                                
1
 Als gesproken wordt over de stafsectie bevolkingszorg, wordt hiermee het lokale team bedoeld dat opkomt in de 

incidentgemeente. Als het gaat om de sectie bevolkingszorg wordt hiermee het team bedoeld dat opkomt bij het ROT.   
2
 Een aantal functies waren dubbel vertegenwoordigd. De voorzitter verzocht in de eerste vergadering om één persoon per 

functie te laten deelnemen aan de vergadering, de overige personen waren “schaduw” en namen plaats op de tweede ring.  
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In de stafsectie bevolkingszorg (incidentgemeente) werd besloten om vooralsnog geen opvanglocatie of een 

herenigingsplek in te richten. Wel zijn de medewerkers van de taakorganisatie publieke zorg gealarmeerd en 

opgekomen, zodat op het moment dat opvang wenselijk was, deze georganiseerd kon worden.  

 

Vanuit de regionale sectie bevolkingszorg werd besloten voorbereidingen te treffen voor het opstellen van een 

plan van aanpak nafase. De rol van teamleider preparatie nafase is opgepakt door een van de hiervoor opgeleide 

medewerkers van de sectie bevolkingszorg (Bz).  

 

In overleg tussen de stafsectie incidentgemeente en de regionale sectie bevolkingszorg is besloten SIS niet te 

activeren. Dit vanwege het beperkt aantal dodelijke slachtoffers en daardoor het beperkt aantal te verwachten 

verwantenvragen. Het registreren van de slachtoffers is zodoende besproken in de stafsectie incidentgemeente, 

maar besloten is deze taak niet verder op te pakken aangezien het scenario hier geen aanleiding toe gaf. 

 

Het registreren van schadegevallen is geen onderwerp geweest in het overleg van de stafsectie.  

 

Gedurende de oefening is regelmatig contact geweest tussen de sectie regionaal en stafsectie incidentgemeente. 

Dit contact bestond vooral uit het doorgeven van besluiten en informatie vanuit het ROT richting de stafsectie in 

Zaltbommel en niet omgekeerd. Het is niet waargenomen dat vanuit de stafsectie en de sectie bevolkingszorg 

adviezen richting het ROT zijn gecommuniceerd. 

 

Op basis van bovenstaande bevindingen kan geconcludeerd worden dat de stafsectie niet aan alle 

toetsingscriteria heeft voldaan.  

 

Normering Antwoord 

Neemt Team bevolkingszorg de taken op zich zoals omschreven in lid 2 van het 

artikel? 

Nee 

Worden afhankelijk van het scenario de benodigde deelprocessen gestart zoals:   

- Voorlichting? Ja 

- Opvang & Verzorging? Ja 

- CRIB? Ja 

Is er bij de taakuitvoering van het Team bevolkingszorg sprake van advisering van 

het regionaal operationeel team? 

Nee 

- Is er contact tussen het Team bevolkingszorg en het regionaal operationeel team? Ja 

- Worden er vanuit het Team bevolkingszorg adviezen richting het regionaal 

operationeel team gecommuniceerd, die tijdens de vergadering van het Team 

bevolkingszorg naar voren zijn gebracht? 

Nee 

Bron:  

- Waarneming waarnemer stafsectie bevolkingszorg (incidentgemeente) 

- Waarneming waarnemer sectie bevolkingszorg 

- Waarneming waarnemer sectie communicatie 

 

 

Artikel 2.1.4 lid 1 Besluit Veiligheidsregio’s  

Een regionaal operationeel team bestaat ten minste uit: 

a. een regionaal operationeel leider;  

b. een sectie brandweer;  

c. een sectie GHOR;  

d. een sectie politie;  

e. een sectie bevolkingszorg;  

f. een sectie informatiemanagement; 

g. een functionaris crisiscommunicatie.  
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Bevinding 

De bezetting van functionarissen in het regionaal operationeel team (ROT) was als volgt:  

Kernbezetting 

 Operationeel leider 

 Algemeen commandant brandweerzorg 

 Algemeen commandant politiezorg 

 Algemeen commandant geneeskundige zorg 

 Algemeen commandant bevolkingszorg 

 Communicatieadviseur ROT 

 Informatiemanager ROT 

 Medewerker sectie informatiemanagement 

 

Standaard ondersteuners 

 Secretaris ROT 

 Plotter  

 

Facultatieve bezetting 

 Officier veiligheidsregio Defensie 

 

In alle secties zijn een algemeen commandant en minimaal 1 medewerker opgekomen.  

 

In het ROT heeft geen liaison vitaal zitting genomen. Afstemming met vertegenwoordigers uit de vitale sector 

vond plaats in het CoPI (via A-wacht Sachem en liaison waterschap) en GBT (via directeur Sachem). 

 

Normering Antwoord 

Bestaat het regionaal operationeel team uit alle onderdelen zoals omschreven in 

artikel 2.1.4. lid 1? 

Ja 

Bestaat een sectie minimaal uit een hoofd sectie (welke zitting neemt in de plenaire 

sessie) en één medewerker? 

Ja 

Heeft aan het ROT een liaison vitaal ROT deelgenomen? Nee 

Bron:  

- Waarneming waarnemer ROT 

- Waarneming waarnemer sectie bevolkingszorg 

- Waarneming waarnemer sectie brandweerzorg 

- Waarneming waarnemer sectie politiezorg 

- Waarneming waarnemer sectie geneeskundige zorg 

- Waarneming waarnemer sectie communicatie 

 

 

Artikel 2.1.4 lid 2 Besluit Veiligheidsregio’s  

Een regionaal operationeel team is belast met de operationele leiding, de afstemming met andere betrokken 

partijen en het adviseren van het gemeentelijk of regionaal beleidsteam.  

 

Bevinding 

Vanuit het ROT is contact geweest met het CoPI en het GBT maar de wijze van afstemming was niet gericht op 

het geven van concrete sturing aan een van deze teams. Zo zijn in het ROT geen beslispunten voor het CoPI of 

adviezen richting het GBT geformuleerd en ook niet als zodanig richting de teams gecommuniceerd.  

 

Afstemming met het getroffen bedrijf en het waterschap vond plaats in het CoPI en/of GBT, niet rechtstreek vanuit 

het ROT. Wel sprak het team over het waterverkeer en ProRail als betrokken partij. Echter een concrete 

terugkoppeling over het contact met deze partijen werd niet gegeven.  

Gezien het scenario had het wenselijk geweest dat partijen als het waterschap en Sachem ook daadwerkelijk 
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hadden aangesloten in het overleg. Zeker omdat enkele knelpunten vanuit het CoPI de inzet van externe partijen 

vroegen. Voorbeeld: Het waterschap was vertegenwoordigd in het CoPI, maar omdat het een knelpunt betrof in 

het effectgebied werd deze overgedragen aan het ROT, waar echter geen vertegenwoordiger aanwezig was van 

het waterschap. 

 

De operationeel leider (OL) heeft tussen de ROT vergadering door telkens contact opgenomen met de leider 

CoPI en de adviseur brandweer in het GBT. Hieraan voorafgaand heeft hij in geen van de vergaderingen 

gesproken over de adviezen en/of beslispunten die aan het GBT voorgelegd moesten worden. Ook heeft hij wat 

hij besprak met de adviseur brandweer in het GBT niet gedeeld met de leden van het ROT in het rondje 

beeldvorming van de daarop volgende ROT-vergadering. Meerdere keren heeft de OL benoemd dat dit incident 

meerdere bestuurlijke dilemma’s en knelpunten in zich had. Deze heeft hij echter nooit concreet en SMART 

geformuleerd in het overleg met het team of voorgelegd aan het GBT. 

 

Normering Antwoord 

Is er bij de taakuitvoering van het regionaal operationeel team sprake van sturing en 

coördinatie van de rampenbestrijding? 

Nee 

Is er bij de taakuitvoering van het regionaal operationeel team sprake van 

afstemming met andere betrokken partijen? 

Nee 

Is er bij de taakuitvoering van het regionaal operationeel team sprake van 

advisering van het regionaal beleidsteam / gemeentelijk beleidsteam? 

Nee 

- Is er contact tussen het regionaal operationeel team en het regionaal beleidsteam / 

gemeentelijk beleidsteam? 

Ja 

- Worden er vanuit het regionaal operationeel team adviezen richting het regionaal 

beleidsteam / gemeentelijk beleidsteam gecommuniceerd? 

Nee 

Bron:  

- Waarneming waarnemer ROT 

- Waarneming waarnemer GBT 

 

 

Artikel 2.1.5 lid 1 Besluit Veiligheidsregio’s  

Een gemeentelijk beleidsteam bestaat ten minste uit leidinggevenden van de brandweer, de GHOR, de politie en 

de bevolkingszorg. 

 

Bevinding 

De bezetting van functionarissen in het gemeentelijk beleidsteam (GBT) was als volgt:  

Kernbezetting
3
 

 Burgemeester 

 

Standaard adviseurs 

 Adviseur brandweerzorg (vervulde ook de rol van liaison van het ROT, in de rol van operationeel leider) 

 Adviseur politiezorg 

 Adviseur geneeskundige zorg (DPG) 

 Adviseur bevolkingszorg 

 Communicatieadviseur beleidsteam 

 

Standaard ondersteuners 

 Secretaris GBT 

 Verslaglegger GBT 

                                                
3
 Het regionaal crisisplan schrijft naast de burgemeester nog de volgende functionarissen als kernbezetting voor: (Hoofd) 

Officier van Justitie, Voorzitter/Dijkgraaf Waterschap Rivierenland en operationeel leider. De rol van operationeel leider is 

opgepakt door de strategisch adviseur brandweer, de officier van justitie heeft telefonisch contact gehad met de burgemeester , 

de voorzitter/dijkgraaf waterschap is niet opgekomen. 
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Facultatieve bezetting 

 Directeur Sachem 

Het GBT bestond op basis van bovenstaande bezetting uit de wettelijk voorgeschreven functionarissen.  

 

Aan het GBT heeft de directeur van Sachem deelgenomen (vitale sector: BRZO). De directeur heeft niet alle 

overleggen bijgewoond aangezien het GBT zijn deelname niet noodzakelijk achtte. De voorzitter/Dijkgraaf 

Waterschap Rivierenland (vitale sector: keren en beheren oppervlaktewater) maakt deel uit van de kernbezetting 

van het GBT maar is niet opgekomen. Door de komst van de directeur van Sachem heeft er een liaison vitaal 

deelgenomen aan het GBT, de rol van deze liaison was echter beperkt.  

 

Normering Antwoord 

Bestaat het gemeentelijk beleidsteam uit de functionarissen zoals omschreven in 

artikel 2.1.5 lid 1? 

Ja 

Heeft aan het GBT een liaison vitaal GBT deelgenomen? Ja 

Bron:  

- Waarneming waarnemer GBT 

 

 

Artikel 2.1.5 lid 2 Besluit Veiligheidsregio’s  

 

Een gemeentelijk beleidsteam ondersteunt de burgemeester bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing. 

 

Bevinding 

Het GBT werd voorgezeten door de burgemeester van Zaltbommel.  

In de rol van voorzitter werd de burgemeester geadviseerd door de overige leden van het beleidsteam, de 

advisering was echter operationeel van aard. Bij de start van het derde GBT stuurde de burgemeester daarom 

iedereen weg, behalve de gemeentesecretaris, communicatieadviseur en de operationeel leider. De reden 

hiervan was dat hij vond dat de adviseurs strategisch denken niet goed mogelijk maakten, doordat te veel op 

operationele zaken werd ingegaan, terwijl hij alleen via de operationeel leider wilde horen waarover hij een besluit 

moest nemen. Deze informatie kwam echter niet vanuit het ROT waardoor de burgemeester ervoor koos zich te 

concentreren op het onderwerp communicatie. 

 

Normering Antwoord 

Wordt een opgekomen beleidsteam voorgezeten door een burgemeester of diens 

plaatsvervanger? 

Ja 

Geven de opgekomen leden van een beleidsteam vanuit hun eigen vakkennis 

ondersteuning aan de voorzitter (burgemeester) bij het nemen van 

beleidsbeslissingen en besluiten? 

Nee 

Bron:  

- Waarneming waarnemer GBT 

 

 

3.1.2. Alarmering 

  

Artikel 2.2.1  

Het bestuur van de veiligheidsregio stelt criteria vast voor de situaties waarin de meldkamer tot grootschalige 

alarmering overgaat. 

 

Bevinding 

In hoofdstuk 3 van het regionaal crisisplan is opgenomen wanneer kan worden opgeschaald naar een van de zes 

gripniveaus en wie hiertoe bevoegd is. Voor de meldkamer geldt dat de calamiteiten coördinator (CaCo) bevoegd 

is tot het opschalen naar GRIP 2 of een hogere GRIP-fasering in geval van een opschaling die plaats vindt aan 
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de hand van vastgestelde planvorming (rampbestrijdingsplan, incidentbestrijdingsplan of coördinatieplan) of 

voorbereide inzetvoorstellen. 

Het regionaal crisisplan is op 7 juli 2011 vastgesteld in de vergadering van het regionaal college Gelderland-Zuid.  

Op 27 januari 2014 heeft het Directieteam Veiligheid (DTV) ingestemd met een herziening van het document. 

 

De meldkamer is gemandateerd om op te schalen uit hoofde van de functie van CaCo en op basis van vooraf 

beschreven inzetvoorstellen of planvorming (rampbestrijdingsplan, incidentbestrijdingsplan of coördinatieplan). 

 

Normering Antwoord 

Is/zijn er (een) document(en) aanwezig waarin de criteria omschreven zijn voor de 

incidenten waarbij de Meldkamer tot grootschalige alarmering overgaat? 

Ja 

Voldoet(n) het document/de documenten aan de volgende eisen:  

- Is het vastgesteld door het bestuur van de veiligheidsregio? Ja 

- Is mandatering van de Meldkamer expliciet opgenomen in het document? Ja 

Bron:  

- Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid, versie 1.2., 27 januari 2014 

- Verslag openbare vergadering regionaal college Gelderland-Zuid d.d. 7 juli 2011 

 

 

Artikel 2.2.2 lid 1 Besluit Veiligheidsregio’s  

Zodra is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria voor grootschalige alarmering, wordt de meldkamer door één 

leidinggevende aangestuurd. 

 

Bevinding 

De functie van CaCo is benoemd in het regionaal crisisplan.  

 

De waarnemer bij de gemeenschappelijke meldkamer (GMK) heeft vastgesteld dat vanaf het moment dat is 

opgeschaald naar GRIP 1 de rol CaCo is vervuld. 

 

Vanaf het moment dat de CaCo in de gaten had dat de brandweer bijzondere meldingen ontving, haalde hij 

relevante informatie bij de centralist brandweer en deelde hij deze informatie met de twee andere meldtafels. Hij 

maakte dit concreet door de relevante informatie in het meldkamerbeeld samen te vatten. Het meldkamerbeeld 

was vervolgens zichtbaar op de schermen bij de meldtafels. 

Doordat het incident in de OVI-tool gekoppeld was konden alle centralisten door middel van de kladblokregels het 

incident op de monitoren volgen, dus ook de opschaling. Tussen de drie diensten hebben zich geen tegenstrijdige 

belangen voorgedaan, of de noodzaak om prioriteiten te stellen. Wanneer besluitvorming moest plaats vinden, 

dan stemde de CaCo dit af met alle centralisten. Een voorbeeld is het besluit om de sirenes te laten gaan.  

 

Normering Antwoord 

Is deze functionaris benoemd in een multidisciplinair vastgesteld document? Ja 

Is deze functie vanaf het moment van grootschalige alarmering ingevuld? Ja 

Voert de functionaris de volgende drie elementen van zijn taakomschrijving uit:  

- informatie vragen, halen en brengen? Ja 

- bewaken van het opschalingniveau. I.c. er voor zorgen dat elke dienst van 

het juiste opschalingsniveau op de hoogte is? 

Ja 

- prioriteiten stellen in de (meldkamer)besluiten van de drie diensten, 

knopen doorhakken in geval van tegenstrijdige belangen tussen de drie 

diensten en afstemmen van de besluiten van de drie diensten? 

Ja 

Bron:  

- Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid, versie 1.2., 27 januari 2014 

- Waarneming waarnemer meldkamer 
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Artikel 2.2.2 lid 2 Besluit Veiligheidsregio’s  

Het bestuur van de veiligheidsregio stemt met het regionale college, bedoeld in artikel 22 van de Politiewet 1993, 

af op welke wijze de meldingen die geen verband houden met een ramp of crisis worden afgehandeld (Artikel 

2.2.2. Besluit Veiligheidsregio’s). 

 

Bevinding 

In bijlage G (Continuïteit meldkamer tijdens crisisbeheersingsfase) van het beleidsplan 2016-2019 wordt 

beschreven op welke wijze meldingen die geen verband houden met een ramp of crisis ten tijde van de 

rampenbestrijding of crisisbeheersing worden afgehandeld. 

 

Het beleidsplan was op het moment van de systeemtest nog niet vastgesteld, die gebeurt naar verwachting op 30 

juni 2016. 

 

Normering Antwoord 

Is beschreven op welke wijze meldingen die geen verband houden met een ramp of 

crisis ten tijde van de rampenbestrijding of crisisbeheersing worden afgehandeld? 

Ja 

Is dit document door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld? Nee 

Bron:  

- Bijlage G Continuïteit meldkamer tijdens crisisbeheersingsfase, Beleidsplan 2016-2019. 

 

 

Artikel 2.2.3 lid 1 Besluit Veiligheidsregio’s  

Binnen twee minuten nadat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria voor grootschalige alarmering, begint de 

meldkamer met de alarmering van de onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en 

crisisbeheersing, bedoeld in artikel 2.1.1, onderdelen b tot en met e, en wordt de burgemeester of in het geval 

artikel 39 van de wet van toepassing is, de voorzitter van de veiligheidsregio en de betrokken burgemeesters 

geïnformeerd (Artikel 2.2.3. Besluit Veiligheidsregio’s). 

 

Bevinding 

Om 19:13 uur besloot de CaCo, in overleg met de centralist brandweer, om op te schalen naar GRIP 1.  

Om 19:28 uur werd de meldkamer geïnformeerd over de opschaling naar GRIP 3. In beide gevallen is de 

centralist brandweer direct gestart met de alarmering.  

 

Doordat in de oefenomgeving van het alarmeringssysteem werd gealarmeerd en er sprake was van een directe 

opschaling van GRIP 1 naar GRIP 3, zijn de leden het ROT en de secties niet meegegaan in de alarmering. De 

centralist was hiervan niet op de hoogte aangezien in de ‘werkelijke’ omgeving is geregeld dat bij een dergelijke 

opschaling ook de alarmering van GRIP 2 wordt uitgevoerd. De centralist heeft na aanwijzing van de oefenleider 

meldkamer de alarmering van grip 2 opgestart. Dit was om 19:34 uur. 

 

Het is niet waargenomen dat de meldkamer na opschaling rechtstreeks contact heeft gehad met de 

burgemeester. Wel is de burgemeester geïnformeerd door de operationeel leider over de opschaling naar GRIP 

1, waarna in overleg is besloten om op te schalen naar GRIP 3. De burgemeester is zodoende geïnformeerd. 

 

Normering Antwoord 

Start de meldkamer na elke ophoging van het opschalingsniveau binnen twee 

minuten de alarmering? 

Nee 

Wordt de burgemeester of in geval artikel 39 van de wet van toepassing is, de 

voorzitter van de veiligheidsregio en betrokken burgemeesters geïnformeerd?  

Ja 

Bron:  

- Waarneming waarnemer meldkamer 

- Uitdraai GMS 
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Artikel 2.2.3 lid 2 Besluit Veiligheidsregio’s  

Afhankelijk van de aard en omstandigheden van de ramp of crisis, alarmeert de meldkamer andere 

functionarissen en eenheden die nodig zijn voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing. 

 

Bevinding 

Gelijktijdig met de alarmering van de operationele hoofdstructuur zijn functionarissen gealarmeerd die nodig 

waren voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit waren onder andere de liaison waterschap Rivierenland 

(CoPI) en officier veiligheidsregio Defensie (ROT). 

 

Normering Antwoord 

Wordt tegelijkertijd met of aansluitend aan de alarmering van de operationele 

hoofdstructuur de andere functionarissen en eenheden die nodig zijn voor de 

rampenbestrijding en crisisbeheersing gealarmeerd? 

Ja  

Bron:  

- Waarneming waarnemer meldkamer 

- Waarneming waarnemer CoPI 

- Waarneming waarnemer ROT 

- Waarneming waarnemer GBT 

- Uitdraai GMS 

 

 

Artikel 2.2.4 Besluit Veiligheidsregio’s  

Binnen vijf minuten nadat is vastgesteld dat is voldaan een de criteria voor grootschalige alarmering geeft de 

meldkamer, op grond van de beschikbare gegevens een zo volledig mogelijke beschrijving van het incident aan 

de onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en aan andere 

functionarissen of eenheden bedoelt in artikel 2.2.3, tweede lid. 

 

Bevinding 

Om 19:13 uur (direct na opschaling) was een startmal op de schermen beschikbaar van alle meldtafels. Binnen 5 

minuten had de informatiemanager als assistent van de CaCo een meldkamerbeeld beschikbaar. Dit 

meldkamerbeeld werd ook gedeeld op de schermen bij de meldtafels.  

 

Om 19:27 uur werd de eerste beschrijving beschikbaar gesteld in het LCMS aan de sleutelfunctionarissen. De 

schriftelijke beschrijving is hiermee niet binnen vijf minuten beschikbaar gesteld aan sleutelfunctionarissen.  

 

Normering Antwoord 

Heeft de Meldkamer een beschrijving van het incident gereed? Ja 

Is deze beschrijving schriftelijk beschikbaar? Ja 

Worden sleutelfunctionarissen voorzien van deze beschrijving? Nee 

Bron:  

- Waarneming waarnemer meldkamer 

- Waarneming waarnemer Informatiemanagement ROT 

- Uitdraai LCMS journaal 

 

 

Artikel 2.2.5 Besluit Veiligheidsregio’s  

Het bestuur van de veiligheidsregio draagt zorg voor een voorziening waardoor in het geval dat de Meldkamer 

uitvalt, de functie en taken van de meldkamer worden gecontinueerd (Artikel 2.2.5. Besluit Veiligheidsregio’s). 

 

Bevinding 

In het geval dat de GMK, locatie Stieltjesstraat 1 Nijmegen, moet uitwijken, worden de taken van de meldkamer 

gecontinueerd in de gemeenschappelijke meldkamer in Gelderland-Midden. Een beschrijving van de 
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uitwijkprocedure is opgenomen in Bijlage G van het beleidsplan 2016-2019 en in de fallback procedure. 

 

Bron:  

- Fallback procedure v1.1, juni 2013 

- Bijlage G Continuïteit meldkamer tijdens crisisbeheersingsfase, Beleidsplan 2016-2019. 

 

 

3.1.3. Opschaling 

 

Artikel 2.3.1 Besluit Veiligheidsregio’s  

Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria als bedoeld in artikel 2.2.1 beginnen de 

volgende onderdelen of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering van hun taken:  

a. Een eerste commando plaats incident binnen dertig minuten 

 

Bevinding 

Opschaling naar GRIP 1 vond om 19:13 uur plaats. De volgende opkomsttijden zijn waargenomen op het plaats 

incident van de wettelijk voorgeschreven functionarissen:  

 Officier van dienst brandweer (OvD-B) – 19:21 uur 

 Informatiemanager – 19:35 uur 

 Leider CoPI – 19:38 uur 

 Officier van dienst geneeskundig (OvD-G) – 19:48 uur 

 Officier van dienst politie (OvD-P) – 19:52 uur
4
 

 Officier van dienst bevolkingszorg (OvD-Bz) – 20:06 uur
5
 

 Communicatieadviseur CoPI – 21:00 uur
6
 

 

Alle functionarissen startten bij aankomst direct met hun werkzaamheden, of waren aanrijdend al gestart. 

 

Doordat niet alle leden binnen dertig minuten zijn opgekomen en het CoPI-overleg niet binnen dertig minuten 

(aanvang overleg 20:10 uur) na opschaling is gestart, is de toetsingsvraag beantwoord met ‘Nee’.  

 

Normering Antwoord 

Is het commando plaats incident binnen dertig minuten gestart met de eerste 

werkzaamheden? 

Nee 

Bron:  

- Waarneming waarnemer CoPI 

 

 

Artikel 2.3.1 Besluit Veiligheidsregio’s 

Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria als bedoeld in artikel 2.2.1 beginnen de 

volgende onderdelen of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering van hun taken:  

b. De leidinggevenden binnen een regionaal operationeel team binnen vijfenveertig minuten,  

met uitzondering van de leidinggevende van de sectie Informatiemanagement, die binnen  

dertig minuten begint. 

                                                
4
 De OvD-P twijfelde over de veiligheid van de opkomstlocatie, hij heeft daarom eerst geverifieerd of het veilig was om op te 

komen, voordat hij ter plaatse kwam.  
5
 De alarmering van de functie OvD-Bz was tijdens de systeemtest nog niet gekoppeld aan de alarmering van GRIP 1, waardoor 

deze functie handmatig door de meldkamer gealarmeerd moest worden. Tijdens de test is dit niet gebeurd, waardoor de OvD-

Bz later is gealarmeerd en dus niet heeft kunnen voldoen aan de opkomsttijd. Inmiddels is een koppeling gemaakt in het 

alarmeringssysteem waardoor ook de OvD-Bz automatisch wordt gealarmeerd vanaf een GRIP 1.  
6
 Om 19.27 uur is vanuit het tegenspel contact geweest met de communicatieadviseur CoPI. Tijdens dit gesprek werd gemeld: 

“Incident Sachem Zaltbommel. Vermoedelijk gevaarlijke stoffen. Ik weet nog niet wat er aan de hand is. Geef hulpdiensten de 

ruimte. Blijf uit de rook.” Daarnaast heeft de communicatieadviseur aanrijdend afstemming gezocht over het NL alert en met de 

algemeen commandant communicatie over de perstelefoon en twitter.  
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Bevinding 

Opschaling naar GRIP 3 vond om 19:28
7
 uur plaats. De volgende opkomsttijden zijn waargenomen in de 

vergaderruimte van het ROT of de sectie
8
:  

 

 Algemeen commandant brandweerzorg – 19:37 uur 

 Informatiemanager ROT – 19:50 uur 

 Operationeel leider – 19:53 uur 

 Communicatieadviseur ROT – 19:54 uur 

 Algemeen commandant geneeskundige zorg – 20:00 uur 

 Algemeen commandant politiezorg – 20:04 uur 

 Algemeen commandant bevolkingszorg – 20:32 uur 

 

Alle functionarissen starten bij aankomst direct met hun werkzaamheden.  

 

Doordat niet alle leden binnen vijfenveertig minuten zijn opgekomen en het ROT-overleg niet binnen vijfenveertig 

minuten (aanvang overleg 20:19 uur) na opschaling is gestart, is de eerste toetsingsvraag beantwoord met ‘Nee’.  

 

De leidinggevende van de sectie informatiemanagement is binnen dertig minuten gestart met zijn 

werkzaamheden.  

 

Normering Antwoord 

Zijn de leidinggevenden binnen het regionaal operationeel team (de deelnemers 

aan de plenaire sessie) binnen vijfenveertig minuten na afkondiging van de 

opschaling volledig gestart met de eerste werkzaamheden van het regionaal 

operationeel team? 

Nee 

Is de leidinggevende van de sectie Informatiemanagement binnen dertig minuten 

begonnen met het verzamelen van informatie t.b.v. het regionaal operationeel 

team? 

Ja 

Bron:  

- Waarneming waarnemer ROT 

- Waarneming waarnemer ROT IM 

 

 

Artikel 2.3.1 Besluit Veiligheidsregio’s 

Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria als bedoeld in artikel 2.2.1 beginnen de 

volgende onderdelen of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering van hun taken:  

c. De functionaris crisiscommunicatie regionaal operationeel team binnen dertig minuten.  

 

Bevinding 

De voorlichtingsfunctionaris ROT (communicatieadviseur ROT) is om 19:54 uur opgekomen in de sectie 

communicatie en startte direct met haar werkzaamheden. Dit is zesentwintig minuten na opschaling waardoor is 

voldaan aan de opkomsttijd.  

 

Normering Antwoord 

Is de voorlichtingsfunctionaris binnen dertig minuten begonnen met de uitvoering 

van taken? 

Ja 

Bron:  

                                                
7
 Om 19:28 uur werd van GRIP 1 direct opgeschaald naar GRIP 3. Door een fout bij de alarmering zijn hierin niet de teams voor 

een GRIP 2 opschaling meegenomen. Om 19:34 uur is dit door de meldkamer rechtgezet en zijn de benodigde teams voor 

GRIP 2 alsnog gealarmeerd. Bij het bepalen van de opkomsttijd is gerekend vanaf het moment dat is opgeschaald van GRIP 1 

naar GRIP 3.  
8
 De opkomsttijd is vastgesteld in de ruimte waar de leidinggevende zich als eerste heeft gemeld. 
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- Waarneming waarnemer sectie communicatie 

 

 

Artikel 2.3.1 Besluit Veiligheidsregio’s 

Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria als bedoeld in artikel 2.2.1 beginnen de 

volgende onderdelen of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering van hun taken:  

d. De sectie informatiemanagement van een regionaal operationeel team binnen veertig minuten.  

 

Bevinding 

Opschaling naar GRIP 3 vond om 19:28 uur plaats. Doordat direct is opgeschaald van GRIP 1 naar 3, wordt 

19:28 uur aangehouden als meetpunt. De volgende opkomsttijden zijn waargenomen van de leden van de sectie 

informatiemanagement:  

 Informatiemanager ROT – 19:50 uur 

 Medewerker informatiemanagement – 19:55 uur 

 Plotter – 20:03 uur 

 

Alle functionarissen zijn binnen veertig minuten opgekomen en direct gestart met hun werkzaamheden.  

 

Normering Antwoord 

Is de sectie Informatiemanagement met minimaal één medewerker binnen veertig 

minuten begonnen met het verzamelen van informatie t.b.v. het regionaal 

operationeel team? 

Ja 

Bron:  

- Waarneming waarnemer Informatiemanagement ROT 

 

 

Artikel 2.3.1 Besluit Veiligheidsregio’s 

Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria als bedoeld in artikel 2.2.1 beginnen de 

volgende onderdelen of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering van hun taken:  

e. De overige secties van een regionaal operationeel team binnen zestig minuten.  

 

Bevinding 

Opschaling naar GRIP 3 vond om 19:28 uur plaats. Doordat direct is opgeschaald van GRIP 1 naar 3, wordt 

19:28 uur aangehouden als meetpunt. De volgende opkomsttijden zijn waargenomen in de werkruimtes van de 

secties:  

 

Sectie brandweerzorg  

 Meetplanleider – 19:33 uur 

 Hoofd ondersteuning – 19:53 uur 

 Medewerker sectie brandweerzorg – 20:20 uur 

 

Sectie politiezorg 

 Adviseur CCB – 19:58 uur 

 Hoofd mobiliteit – 20:06 uur 

 Hoofd informatie – 21:47 uur 

 

Sectie geneeskundige zorg 

 Hoofd informatie – 20:00 uur 

 Hoofd publieke gezondheid – 20:30 uur 
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Sectie communicatie 

 Webredacteur – 19:46 uur  

 Persvoorlichter – 19:49 uur 

 Medewerker publieksvoorlichting – 19:49 uur 

 Communicatieadviseur ROT – 19:54 uur 

 Adviseur analyse en advies– 19:57 uur  

 Omgevingsanalist – 20:03 uur 

 Informatiecoördinator – 20:23 uur 

 Medewerker pers- en publieksvoorlichting – 21:38 uur  

 

Sectie bevolkingszorg 

 Medewerker sectie bevolkingszorg – 19:59 uur 

 Medewerker sectie bevolkingszorg – 20:36 uur 

 

Alle secties zijn binnen zestig minuten na opschaling bemand met minimaal 1 sectiemedewerker. Alle opgekomen 

medewerkers startten direct met hun werkzaamheden.  

 

Normering Antwoord 

Zijn de overige secties met minimaal één medewerker binnen zestig minuten na 

afkondiging van de opschaling begonnen met de uitvoering van hun taken? 

Ja 

Bron:  

- Waarneming waarnemer sectie brandweerzorg 

- Waarneming waarnemer sectie politiezorg 

- Waarneming waarnemer sectie geneeskundige zorg 

- Waarneming waarnemer sectie communicatie 

- Waarneming waarnemer sectie bevolkingszorg 

 

 

Artikel 2.3.1 Besluit Veiligheidsregio’s 

Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria als bedoeld in artikel 2.2.1 beginnen de 

volgende onderdelen of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering van hun taken:  

f. Een Team bevolkingszorg binnen negentig minuten, met uitzondering van de functionaris die met de coördinatie 

van de crisiscommunicatie is belast, die binnen dertig minuten begint. 

 

Bevinding 

De leden van de stafsectie bevolkingszorg (incidentgemeente) zijn om 19:28 uur (direct na opschaling naar GRIP 

3) gealarmeerd via de communicator. De volgende opkomsttijden zijn waargenomen in de vergaderruimte van de 

stafsectie bevolkingszorg (incidentgemeente):  

 Hoofd ondersteuning – 19:42 uur 

 Informatiecoördinator bevolkingszorg – 19:55 uur 

 Liaison communicatie incidentgemeente – 20:03 uur 

 Hoofd informatie – 20:05 uur 

 Hoofd omgevingszorg – 20:22 uur 

 Algemeen commandant bevolkingszorg incidentgemeente– 20:35 uur 

 Hoofd publieke Zorg – 20:35 uur 

 

Alle leden zijn binnen negentig minuten opgekomen en direct gestart met hun werkzaamheden.  

 

De functionaris belast met de coördinatie van de voorlichting (algemeen commandant communicatie) is om 19:54 

uur opgekomen in de sectie communicatie. Vanuit huis heeft zij via de WhatsApp al contact gehad met de 

verschillende leden van sectie om de bezetting te organiseren. De algemeen commandant communicatie is 

hiermee binnen 30 minuten opgekomen en gestart met haar werkzaamheden.  
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Normering Antwoord 

Is het Team bevolkingszorg binnen negentig minuten na afkondiging van de 

opschaling begonnen met de uitvoering van hun taak? 

Ja 

Is de functionaris die belast is met de coördinatie van de voorlichting binnen dertig 

minuten na afkondiging van de opschaling gestart met de taakuitvoering? 

Ja 

Bron:  

- Waarneming waarnemer stafsectie bevolkingszorg (incidentgemeente)  

- Waarneming waarnemer sectie communicatie 

- WhatsApp chat communicatie 

 

 

Artikel 2.3.1 Besluit Veiligheidsregio’s 

Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria als bedoeld in artikel 2.2.1 beginnen de 

volgende onderdelen of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering van hun taken:  

g. een gemeentelijk beleidsteam binnen zestig minuten vanaf het moment dat de burgemeester het beleidsteam 

bijeen heeft geroepen. 

 

Bevinding 

Opschaling naar GRIP 3 vond om 19:28 uur plaats. De volgende opkomsttijden zijn waargenomen in de 

vergaderruimte van het GBT: 

 Adviseur bevolkingszorg – 19:51 uur 

 Communicatieadviseur beleidsteam – 19:56 uur 

 Burgemeester – 19:57 uur 

 Operationeel leider, ook adviseur brandweerzorg – 20:06 uur 

 Adviseur politiezorg – 20:13 uur 

 Adviseur geneeskundige zorg (DPG) – 20:13 uur 

 

Alle leden zijn binnen zestig minuten opgekomen en direct gestart met hun werkzaamheden. 

 

Normering Antwoord 

Is het beleidsteam binnen zestig minuten na afkondiging van de opschaling gestart 

met de eerste werkzaamheden? 

Ja 

Bron:  

- Waarneming waarnemer GBT 

 

 

Artikel 2.3.2 Besluit Veiligheidsregio’s 

Het bestuur van de veiligheidsregio draagt er zorg voor dat de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en 

crisisbeheersing in staat is gedurende een ramp of crisis onafgebroken te functioneren.  

 

Bevinding 

De continuïteit van de hoofdstructuur is geregeld in het Continuïteitsplan. Of door de beschreven maatregelen de 

continuïteit voldoende geborgd is, is niet getoetst tijdens de test. De verwachting is dat de maatregelen voldoende 

zijn zodat tijdens een ramp of crisis de hoofdstructuur onafgebroken kan functioneren.  

 

Normering Antwoord 

Is er een document waarin de continuïteit van de hoofdstructuur is geregeld? Ja 

Is de continuïteit door de geschetste maatregelen voldoende geborgd? Ja 

Bron:  

- Continuïteitsplan, 11 maart 2014 
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3.1.4. Informatiemanagement 

 

Artikel 2.4.1 lid 1 Besluit Veiligheidsregio’s 

Het bestuur van de veiligheidsregio draagt er zorg voor dat binnen de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en 

crisisbeheersing tijdens een ramp of crisis een totaalbeeld wordt bijgehouden.  

 

Bevinding 

In hoofdstuk 9 van het regionaal crisisplan staat beschreven dat in aanloop naar een groot incident en voordat het 

CoPI operationeel is, de regie op het totaalbeeld ligt bij de informatiemanager van de gezamenlijke meldkamer 

(CaCo of piket leidinggevende). Zodra het CoPI operationeel is, wordt de regie door informatiemanager CoPI 

overgenomen. Vanaf een GRIP 2 of hoger wordt de verantwoordelijkheid voor de regierol bij de 

informatiemanager van het ROT belegd.  

 

Na opschaling naar GRIP 1 werd om 19:19 uur een activiteit aangemaakt door de CaCo, waarna om 19:31 uur  

het tabblad situatie werd gekoppeld aan het tabblad van de meldkamer. Om 20:10 uur werd de regie 

overgenomen door de informatiemanager ROT, die vanaf dat moment de regie voerde op het totaalbeeld.  

 

Het totaalbeeld bevatte niet alleen informatie uit het eigen beeld van het ROT, maar gaf ook informatie over 

beelden uit andere teams. Zoals risico/veiligheid (GMK/CoPI), bestrijding (CoPI) en media (sectie communicatie). 

 

Normering Antwoord 

Is er een voorziening getroffen waar het maken van een centraal totaalbeeld bij is 

belegd? 

Ja 

Voert dit onderdeel dit in de praktijk ook zo uit?  Ja 

Bron:  

- Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid, versie 1.2., 27 januari 2014 

- Multidisciplinair handboek informatiemanagement veiligheidsregio Gelderland-Zuid 

- Uitdraai LCMS journaal 

- Uitdraai LCMS eindbeeld 

- Waarneming waarnemer informatiemanagement CoPI 

- Waarneming waarnemer informatiemanagement ROT 
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Artikel 2.4.1 lid 2 Besluit Veiligheidsregio’ 

Het totaalbeeld is opgebouwd uit de beschikbare gegevens over:  

a. Het incident, waaronder wordt begrepen:  

o De aard van het incident en de betrokken objecten;  

o De actuele situatie met betrekking tot het incident, en  

o De risico’s en de effecten van het incidenttype en de bestrijdingsmogelijkheden.  

b. De hulpverlening, waaronder wordt begrepen:  

o De bestrijdingsmogelijkheden;  

o De bereikbaarheid voor de hulpverlening en  

o De risico’s voor de hulpverleners en de daarmee samenhangende veiligheidsmaatregelen.  

c. De prognose en de aanpak, waaronder wordt begrepen:  

o De verwachting met betrekking tot de ontwikkeling van het incident, de risico’s en de effecten ervan en 

de bestrijdingsmogelijkheden;  

o Het slachtofferbeeld, de verwachte ontwikkeling ervan, de noodzakelijke maatregelen en de benodigde 

hulpverleners en middelen;  

o De risico’s voor de bevolking, de verwachte ontwikkeling van deze risico’s en de benodigde 

hulpverleners en middelen;  

o Het beeld bij de bevolking van het incident en de risico’s, het gedrag van de bevolking, de informatie die 

aan de bevolking is verstrekt en maatregelen die zijn of worden getroffen en  

o Overige bedreigingen zoals die voor de vitale belangen, het milieu of de economie, de verwachte 

ontwikkeling ervan en de benodigde hulpverleners en middelen.  

d. De getroffen maatregelen en de resultaten ervan, waaronder wordt begrepen:  

o De actuele bestrijdingsorganisatie;  

o De voorstellen en besluiten over de bestrijdingsstrategie, de inzetplannen en de benodigde 

hulpverleners en middelen;  

o De feitelijke inzet en uitvoering van de bestrijding, en  

o De voortgang van de inzet en de uitvoering, de bijstelling van besluiten of de uitvoering ervan en de 

bereikte resultaten 

 

Bevinding 

 Het incident, waaronder valt:  

- De aard van het incident en de betrokken objecten: voldoet volledig. 

- De actuele situatie met betrekking tot het incident: voldoet volledig. 

- De risico’s en de effecten van het incidenttype en de bestrijdingsmogelijkheden: voldoet volledig. 

 De hulpverlening, waaronder valt:  

- De bestrijdingsmogelijkheden: voldoet volledig. 

- De bereikbaarheid voor de hulpverlening: voldoet gedeeltelijk. Aanrijroute is beschreven, maar 

aanrijrichting en specifieke straten/wegen ontbreken.  

- De risico’s voor de hulpverleners en de daarmee samenhangende veiligheidsmaatregelen: voldoet 

gedeeltelijk. Schadecirkels zijn benoemd (<50m niet zonder ademlucht, <75m gevaarlijk/schadelijk 

etc.), verdere gevaren en andere maatregelen naast ademlucht zijn niet benoemd. 

 De prognose en de aanpak, waaronder valt:  

- De verwachting met betrekking tot de ontwikkeling van het incident, de risico’s en de effecten ervan en 

de bestrijdingsmogelijkheden: voldoet volledig. 

- Het slachtofferbeeld, de verwachte ontwikkeling ervan, de noodzakelijke maatregelen en de benodigde 

hulpverleners en middelen: voldoet gedeeltelijk. Slachtofferbeeld en middelen (SIS) zijn genoemd. 

Verwachtingen, noodzakelijke maatregelen en benodigde hulpverleners zijn niet verwoord.  

- De risico’s voor de bevolking, de verwachte ontwikkeling van deze risico’s en de benodigde 

hulpverleners en middelen: voldoet niet. Risico’s voor de bevolking zijn niet specifiek opgenomen, 

anders dan dat < 1 km er sprake is van geuroverlast, maar geen gevaar. 

- Het beeld bij de bevolking van het incident en de risico’s, het gedrag van de bevolking, de informatie die 

aan de bevolking is verstrekt en maatregelen die zijn of worden getroffen: voldoet niet. Het beeld over 

het gedrag van de bevolking is niet opgenomen. 
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- Overige bedreigingen zoals die voor de vitale belangen, het milieu of de economie, de verwachte 

ontwikkeling ervan en de benodigde hulpverleners en middelen: voldoet gedeeltelijk. Mogelijke 

bedreigingen zijn weergegeven (effecten verbrandingsproducten op agrarisch gebied, roetdeeltje op 

fruit. Afspoelen? Wie betaalt?, mogelijke overstroming van riool en zuiveringsinstallatie). De te 

verwachte ontwikkelingen, hulpverleners en middelen ontbraken in het totaalbeeld. 

 De getroffen maatregelen en de resultaten ervan, waaronder valt:  

- De actuele bestrijdingsorganisatie: voldoet volledig. 

- De voorstellen en besluiten over de bestrijdingsstrategie, de inzetplannen en de benodigde 

hulpverleners en middelen: voldoet volledig. 

- De feitelijke inzet en uitvoering van de bestrijding: voldoet gedeeltelijk. De uitvoering van de bestrijding 

is weergegeven onder het kopje incident/oorzaak. De feitelijke inzet ontbreekt.  

- De voortgang van de inzet en de uitvoering, de bijstelling van besluiten of de uitvoering ervan en de 

bereikte resultaten: voldoet gedeeltelijk. Het beeld over de inzet is gekopieerd vanuit het tabblad CoPI, 

hierbij is geen analyse gemaakt van de voortgang van de inzet, bijstelling van besluiten of bereikte 

resultaten.  

 

Niet alle relevante informatie is, gezien het scenario, opgenomen in het totaalbeeld.  

 

Informatie in het totaalbeeld is gegroepeerd per samenhangend thema (Incident/Oorzaak, Risico/Veiligheid, 

Scenario: uitbranden, Slachtoffers/Betrokkenen, Omgeving/Effecten, Media, Meteo, Communicatie). De 

zwaartepunten van de bestrijding en het overzichtelijk weergegeven van de vraagstukken voor de verschillende 

teams zijn niet weergegeven in het totaalbeeld. 

 

Normering Antwoord 

Is alle relevante informatie (scenarioafhankelijk) opgenomen in het totaalbeeld? Nee 

Is de informatie gegroepeerd per samenhangend thema (incident, hulpverlening, 

prognose en aanpak, maatregelen en resultaten ervan) en rond de zwaartepunten 

van de bestrijding? 

Nee 

Bron:  

- Uitdraai LCMS eindbeeld 

- Waarneming waarnemer informatiemanagement ROT 

 

 

Artikel 2.4.1 lid 3 Besluit Veiligheidsregio’s 

Het totaalbeeld wordt langs geautomatiseerde weg zo spoedig mogelijk en voor zover dat redelijkerwijs mogelijk 

is, geverifieerd beschikbaar gesteld aan:  

a. de onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing  

b. andere bij de ramp of crisis betrokken partijen voor zover zij deze gegevens nodig hebben  

voor de uitvoering van hun taken en bevoegdheden en  

c. Onze Minister. 

 

Bevinding 

De veiligheidsregio Gelderland-Zuid maakt gebruik van het Landelijke Crisismanagement Systeem (LCMS). Alle 

onderdelen van de hoofdstructuur hebben toegang tot dit systeem.  

 

Wanneer er sprake was van tegenstrijdige informatie binnen het CoPI, dan werd hier navraag naar gedaan. Zo 

kwam het slachtofferbeeld in het CoPI niet overeen met het beeld van de meldkamer. Vervolgens werd contact 

gelegd met de meldkamer om het slachtofferbeeld te verifiëren, waarna de informatie werd aangepast. Voor de 

overige teams gold eenzelfde aanpak.  

 

In de planvorming is opgenomen dat de GMK, het CoPI, het ROT, het GBT en alle secties (bevolkingszorg 

regionaal en incidentgemeente, brandweer, communicatie, GHOR en politie) aangesloten dienen te zijn op het 
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LCMS. Tijdens de test waren alle bovengenoemde onderdelen aangesloten op het LCMS. 

 

Normering Antwoord 

Wordt er een zogenaamd netcentrisch systeem gehanteerd? Ja 

Wanneer er sprake is van tegenstrijdige informatie in het incident of het 

oefenscenario, wordt dit dan gesignaleerd en wordt er hiernaar navraag gedaan? 

Ja 

Gezien de planvorming van de regio en het scenario, zijn alle vereiste partijen 

aangesloten? 

Ja 

Bron:  

- Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid, versie 1.2., 27 januari 2014 

- Waarneming waarnemer meldkamer 

- Waarneming waarnemer CoPI 

- Waarneming waarnemer ROT 

- Waarneming waarnemer sectie brandweerzorg 

- Waarneming waarnemer sectie politiezorg 

- Waarneming waarnemer sectie geneeskundige zorg 

- Waarneming waarnemer sectie bevolkingszorg 

- Waarneming waarnemer GBT  

- Waarneming waarnemer stafsectie bevolkingszorg (incidentgemeente)  

- Waarneming waarnemer informatiemanagement CoPI 

- Waarneming waarnemer informatiemanagement ROT 

- Uitdraai LCMS journaal 

- Uitdraai LCMS eindbeeld 

 

 

Artikel 2.4.2 lid 1 Besluit Veiligheidsregio’s 

De onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, bedoeld in artikel 2.1.1, 

onderdelen a tot en met e, houden bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing een eigen beeld bij. 

 

Bevinding 

De meldkamer, het CoPI, het ROT en de stafsectie bevolkingszorg (incidentgemeente) hielden een eigen beeld 

bij in het LCMS. Het ROT werkte alleen in het LCMS, het CoPI en de stafsectie visualiseerden het beeld 

daarnaast op een whiteboard of flip-over. De meldkamer hield naast het LCMS een eigen beeld bij in het 

meldkamerbeeld.  

 

In het GBT heeft de AOV-er van de gemeente Zaltbommel de rol van informatiemanager vervuld. Dit is niet 

gebruikelijk, aangezien de AOV-er niet voor deze rol is getraind en opgeleid. Deze keuze is gemaakt op verzoek 

van de burgemeester aangezien geen informatiemanager was opgekomen in het BT (conform het RCP wordt 

deze rol opgepakt door de operationeel leider).  

Via de AOV-er werd het totaalbeeld uit het LCMS gedeeld in het GBT. Daarnaast bracht de operationeel 

leider/strategisch adviseur brandweer informatie in vanuit het ROT. Op basis van deze informatie vormde het 

GBT een eigen beeld.  

Besluiten die zijn genomen op basis van dit beeld zijn verwerkt in een verslag en in de besluitenlijst van het 

tabblad beleidsteam in het LCMS. 

 

Normering Antwoord 

Houden alle onderdelen a t/m e een eigen beeld bij? Ja 

Heeft het gemeentelijk beleidsteam van de brongemeente een totaalbeeld ter 

beschikking gekregen? 

Ja 

Is er mede op basis van het ontvangen totaalbeeld door het gemeentelijk 

beleidsteam een besluitenlijst opgesteld? 

Ja 

Heeft het regionaal beleidsteam een totaalbeeld ter beschikking gekregen? N.v.t. 
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Is er mede op basis van het ontvangen totaalbeeld door het regionaal beleidsteam 

een besluitenlijst opgesteld? 

N.v.t. 

Bron:  

- Waarneming waarnemer meldkamer 

- Waarneming waarnemer CoPI 

- Waarneming waarnemer ROT 

- Waarneming waarnemer GBT 

- Waarneming waarnemer stafsectie bevolkingszorg (incidentgemeente) 

- Waarneming waarnemer informatiemanagement CoPI 

- Waarneming waarnemer informatiemanagement ROT 

- Uitdraai LCMS eindbeeld 

- Uitdraai LCMS journaal 

 

 

Artikel 2.4.2 lid 2 Besluit Veiligheidsregio’s 

Het eigen beeld bestaat uit de beschikbare gegevens over de ontwikkeling en effecten van een incident, de 

risico’s voor de veiligheid van de hulpverleners en de personen in het getroffen gebied, de aanpak van het 

incident en de daarvoor benodigde mensen en middelen. 

 

Bevinding 

 Ontwikkeling en effecten van het incident 

- Meldkamer: deels aanwezig. 

- Commando plaats incident: aanwezig. 

- Stafsectie bevolkingszorg (incidentgemeente): aanwezig. 

- Regionaal operationeel team: aanwezig. 

 Risico’s voor veiligheid hulpverleners 

- Meldkamer: niet aanwezig. 

- Commando plaats incident: aanwezig. 

- Stafsectie bevolkingszorg (incidentgemeente): niet aanwezig. 

- Regionaal operationeel team: deels aanwezig. 

 Risico’s voor veiligheid personen in getroffen gebied  

- Meldkamer: niet aanwezig. 

- Commando plaats incident: deels aanwezig. 

- Stafsectie bevolkingszorg (incidentgemeente): deels aanwezig. 

- Regionaal operationeel team: deels aanwezig. 

 Aanpak van het incident 

- Meldkamer: Niet aanwezig. 

- Commando plaats incident: aanwezig. 

- Stafsectie bevolkingszorg (incidentgemeente): deels aanwezig. 

- Regionaal operationeel team: deels aanwezig. 

 Benodigde mensen en middelen
9
  

- Meldkamer: niet aanwezig. 

- Commando plaats incident: deels aanwezig. 

- Stafsectie bevolkingszorg (incidentgemeente): niet aanwezig. 

- Regionaal operationeel team: niet aanwezig. 

 

Beantwoording van de toetsingsvragen vindt plaats op basis van een totaalconclusie van de overwegende aan- of 

afwezigheid van informatie over het betreffende onderdeel.  

 

                                                
9
 Voor het verwerken van de benodigde mensen en middelen in het eigen beeld, hanteert de veiligheidsregio Gelderland-Zuid  

de volgende uitgangspunten: in het eigen beeld worden niet de benodigde mensen en middelen beschreven (aangezien dit 

veelal monodisciplinaire informatie betreft). De benodigde mensen en middelen worden alleen genoteerd indien zich hierin 

knelpunten voordoen.  
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Normering Antwoord 

Bestaat het eigen beeld van de onderdelen a t/m e zoals bedoeld in artikel 2.1.1. 

uit:  

 

Beschikbare gegevens over de ontwikkeling van een incident?  Ja 

Beschikbare gegevens over de effecten van een incident?  Ja 

De risico’s voor de veiligheid van de hulpverleners in het getroffen gebied?  Nee 

De risico’s voor de veiligheid van personen in het getroffen gebied?  Ja 

De aanpak van het incident?  Ja 

De daarvoor benodigde mensen? Nee 

De daarvoor benodigde middelen?  Nee 

Bron:  

- Waarneming waarnemer meldkamer 

- Waarneming waarnemer CoPI 

- Waarneming waarnemer ROT 

- Waarneming waarnemer GBT 

- Waarneming waarnemer stafsectie bevolkingszorg (incidentgemeente)  

- Waarneming waarnemer informatiemanagement CoPI 

- Waarneming waarnemer informatiemanagement ROT 

- Uitdraai LCMS eindbeeld 

- Uitdraai LCMS journaal 

 

 

Artikel 2.4.2 lid 3 Besluit Veiligheidsregio’s 

De gegevens worden nadat zij beschikbaar zijn binnen tien minuten verwerkt in het eigen beeld en voor zover 

mogelijk geverifieerd. 

 

Bevinding 

De informatiemanager op de meldkamer verwerkte de beschikbare informatie eerst in het meldkamerbeeld, 

waarna de informatie werd gedeeld in het tabblad van de meldkamer in het LCMS. Het verwerken van nieuwe 

informatie vond binnen tien minuten plaats en was voor zover mogelijk geverifieerd.  

 

De informatie die in het CoPI op tafel kwam werd zoveel mogelijk direct verwerkt in het eigen beeld. Hierbij was 

een taakverdeling gemaakt tussen de informatiemanager en plotter. De informatiemanager voerde gegevens in 

het LCMS in, de plotter schreef mee op papier en de leider CoPI op het bord. Na afloop van het overleg legden 

de functionarissen de geschreven en getypte informatie naast elkaar en vulden het LCMS zo nodig aan. 

Informatie werd zo binnen tien minuten volledig verwerkt en was voor zover mogelijk geverifieerd. 

 

Nieuwe informatie werd in de overleggen van de stafsectie bevolkingszorg (incidentgemeente) gedeeld en 

meegeschreven op de flip-over. De uitkomsten van het overleg werden na het overleg gepubliceerd in het LCMS. 

Na het eerste overleg wordt geen informatie gedeeld, na het tweede overleg werd het beeld binnen een minuut 

gedeeld, na het laatste overleg na zeventien minuten.  

 

In het ROT werd informatie, die in het overleg werd besproken, direct in het systeem verwerkt. Dit werd gedaan 

zonder check op validatie, waardoor enige discrepantie ontstond met betrekking tot de opvang van bluswater in 

het riool. Informatie was hiermee binnen tien minuten verwerkt maar niet gevalideerd.  

 

De secretaris hield tijdens het overleg van het GBT een verslag bij waarin informatie en besluiten werden 

vastgelegd. Daarnaast werden besluiten door de informatiemanager tijdens het overleg in het LCMS gezet. 

Doordat het venster waarin werd gewerkt, niet werd gepubliceerd, was de informatie niet binnen tien minuten voor 

de andere teams zichtbaar. Voorbeeld: 20:45 uur werd besloten dat de commissaris van de Koning geïnformeerd 

diende te worden. Dit werd door de informatiemanager verwerkt in de besluitenlijst in het LCMS maar niet 

opgeslagen. De informatie was hierdoor niet direct zichtbaar, maar op het moment van publiceren (opslaan) om 

21:13 uur, 28 minuten later.  
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Normering Antwoord 

Zijn de gegevens van de onderdelen a t/m e zoals bedoeld in artikel 2.1.1. binnen 

tien minuten verwerkt en zo mogelijk geverifieerd?  

 

Meldkamer Ja 

Commando plaats incident Ja 

Team bevolkingszorg  Nee 

Regionaal operationeel team  Nee 

Gemeentelijk beleidsteam  Nee 

Bron:  

- Waarneming waarnemer meldkamer 

- Waarneming waarnemer GBT 

- Waarneming waarnemer stafsectie bevolkingszorg (incidentgemeente) 

- Waarneming waarnemer informatiemanagement CoPI 

- Waarneming waarnemer informatiemanagement ROT 

- Uitdraai LCMS journaal 

 

 

 

Artikel 2.4.2 lid 4 Besluit Veiligheidsregio’s 

De gegevens worden langs geautomatiseerde weg beschikbaar gesteld aan:  

a. de onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing  

b. andere bij de ramp of crisis betrokken partijen voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering 

van hun taken en bevoegdheden en  

c. het onderdeel dat het totaalbeeld bijhoudt 

 

Bevinding 

De meldkamer, het CoPI, het ROT en de stafsectie bevolkingszorg (incidentgemeente) hebben via het LCMS hun 

eigen beeld beschikbaar gesteld aan de andere onderdelen van de hoofdstructuur.  

 

Acties en besluiten die werden geformuleerd in het GBT, werden gekoppeld aan een actiehouder en uitgezet 

binnen de hoofdstructuur. Dit gebeurde veelal via de operatoneel leider in het GBT of de strategisch adviseur 

bevolkingszorg. Daarnaast zijn de acties en besluiten opgenomen in het LCMS.  

 

Partijen die betrokken waren bij het incident en voor hun taakuitvoering informatie uit het LCMS nodig hadden, 

hebben toegang gehad tot het LCMS. Toegang werd verkregen door direct in te loggen in het systeem (in geval 

van de officier veiligheidsregio Defensie) of door informatie op te vragen bij de informatiemanager die in het team 

aanwezig was (in geval van de liaison waterschap en vertegenwoordigers Sachem). 

 

Beschikbare informatie werd tijdens of na de overleggen van de teams verwerkt in het LCMS. Door het publiceren 

van deze informatie, was het beschikbaar voor het onderdeel dat het totaalbeeld bijhield, namelijk het ROT.  

 

Normering Antwoord 

Stelt het onderdeel a t/m e zoals bedoeld in artikel 2.1.1. het eigen beeld 

beschikbaar aan de andere onderdelen? 

Ja 

Heeft het GBT/RBT besluiten uitgezet naar de verschillende onderdelen van de 

rampbestrijding en crisisbeheersing? 

Ja 

Worden de gegevens langs geautoriseerde weg beschikbaar gesteld aan de andere 

bij de ramp of crisis betrokken partijen voor zover zij deze gegevens nodig hebben 

voor de uitvoering van hun taken bevoegdheden?  

Ja 

Worden de gegevens langs geautoriseerde weg beschikbaar gesteld aan het 

onderdeel dat het totaalbeeld bijhoudt?  

Ja 
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Bron:  

- Waarneming waarnemer meldkamer 

- Waarneming waarnemer CoPI 

- Waarneming waarnemer ROT 

- Waarneming waarnemer GBT 

- Waarneming waarnemer stafsectie bevolkingszorg (incidentgemeente) 

- Waarneming waarnemer informatiemanagement CoPI 

- Waarneming waarnemer informatiemanagement ROT 

- Uitdraai LCMS journaal 

 

 

Artikel 2.4.3 Besluit Veiligheidsregio’s 

Een advies of opdracht van een onderdeel van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing is 

gebaseerd op het actuele beeld van dat onderdeel en op het actuele totaalbeeld (Artikel 2.4.3. Besluit 

Veiligheidsregio’s). 

 

Bevinding 

Actiepunten en besluiten die door de meldkamer werden geformuleerd, waren gebaseerd op het meldkamerbeeld 

dat door de informatiemanager werd bijgehouden. Dit beeld was voor alle centralisten en de CaCo beschikbaar 

en bekend.  

 

Het CoPI heeft acties en knelpunten geformuleerd op basis van het beeld in het LCMS. Bij aanvang van elke 

vergadering bracht de leider CoPI de actuele informatie in. Deze werd daarna aangevuld met informatie vanuit de 

andere disciplines.  

 

De stafsectie bevolkingszorg heeft zich tijdens de drie overleggen die hebben plaatsgevonden, met name 

geconcentreerd op het scherp krijgen van het beeld. Bepaalde informatie, zoals de juiste meteogegevens, zijn 

uiteindelijk niet boven tafel gekomen, terwijl deze wel beschikbaar waren. De stafsectie heeft daarom niet een 

volledig beeld gehad van de situatie, waardoor opdrachten gebaseerd zijn op een onvolledig en dus niet actueel 

beeld.  

 

De acties en besluiten die in het ROT werden geformuleerd, waren gebaseerd het actuele beeld uit het LCMS, 

aangevuld met de informatie vanuit de andere disciplines. Wanneer tussentijds nieuwe informatie beschikbaar 

kwam uit bijvoorbeeld het CoPI, dan werd deze informatie ingebracht door de informatiemanager.  

 

Het totaalbeeld in het GBT werd geschetst door de informatiemanager en de operationeel leider/strategisch 

adviseur brandweer. Samen hebben de functionarissen het totaalbeeld geschetst in het GBT. Het beeld bevatte 

alleen niet de gewenste informatie (strategische dilemma’s vanuit het ROT) waardoor het GBT met eigen 

beslispunten aan de slag is gegaan en op basis hiervan besluiten heeft genomen. 

 

Normering Antwoord 

Zijn, per onderdeel a t/m e zoals bedoeld in artikel 2.1.1. besluiten, adviezen en 

opdrachten gebaseerd op het actuele beeld? 

 

Meldkamer Ja 

Commando plaats incident Ja 

Team bevolkingszorg (Stafsectie bevolkingszorg (incidentgemeente))  Nee 

Regionaal operationeel team  Ja 

Gemeentelijk beleidsteam  Ja 
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Bron:  

- Waarneming waarnemer meldkamer 

- Waarneming waarnemer CoPI 

- Waarneming waarnemer ROT 

- Waarneming waarnemer GBT 

- Waarneming waarnemer stafsectie bevolkingszorg (incidentgemeente) 

- Waarneming waarnemer Informatiemanagement CoPI 

- Waarneming waarnemer Informatiemanagement ROT 

- Uitdraai LCMS journaal 

 

 

Artikel 2.4.4 Besluit Veiligheidsregio’s 

In het geval dat een advies of opdracht niet of niet volledig is uitgevoerd, wordt het onderdeel van de 

hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing dat dit advies of deze opdracht heeft gegeven, 

daarvan op de hoogte gesteld. De opdracht wordt vervolgens in overeenstemming met artikel 2.4.3 opnieuw 

geformuleerd (Artikel 2.4.4. Besluit Veiligheidsregio’s). 

 

Bevinding 

De opdrachten die zijn uitgezet bij de meldkamer zijn opgepakt door de centralisten en CaCo. Het ging hier met 

name om het informeren en/of alarmeren van eenheden en functionarissen. Het is niet voorgekomen dat de 

meldkamer ontvangen opdrachten niet of niet volledig heeft opgepakt.  

 

Het CoPI heeft geen opdrachten ontvangen vanuit andere onderdelen, met uitzondering van de afstemming over 

het afbakenen van het bron- en effectgebied.  

 

De stafsectie bevolkingszorg (incidentgemeente) heeft opdrachten vanuit de sectie bevolkingszorg ontvangen. 

Een voorbeeld is het voorbereiden van een evacuatie. De stafsectie bevolkingszorg heeft geen concrete 

terugkoppeling gegeven over de voortgang van de ontvangen opdracht richting de sectie bevolkingszorg, 

waardoor het voor de sectie niet bekend was of de opdracht volledig was uitgevoerd. De stafsectie 

(incidentgemeente) heeft opdrachten niet geherformuleerd.  

 

Het ROT heeft knelpunten (overstroming wateropvang en nucleair transport A2) vanuit het CoPI en opdrachten 

vanuit GBT (in kaart brengen stand van zaken vergunningen en procedures) ontvangen. De knelpunten en 

opdrachten die het ROT heeft ontvangen zijn opgepakt en de voortgang was zichtbaar via onder het LCMS. De 

opdracht vanuit CoPI richting het ROT om maatregelen te nemen ten aanzien van de overstroming van de 

wateropvang werd in eerste instantie opgepakt. Toen bleek dat over werd gegaan naar het afbrandscenario, werd 

het knelpunt van de wateropvang gezien als afgehandeld. Dit werd in eerste instantie niet teruggekoppeld richting 

het CoPI. Toen bleek dat het knelpunt ondanks het afbrandscenario bleef bestaan, is het knelpunt weer opgepakt 

door het ROT. Het ROT heeft dus niet altijd het niet volledig uitvoeren van een opdracht teruggekoppeld naar de 

opdrachtgever. 

 

Het GBT heeft geen concrete beslispunten voorgelegd gekregen vanuit het ROT. In het derde overleg (en laatste 

overleg) van het ROT zijn aandachtspunten voor het GBT geformuleerd. Doordat de teams gelijktijdig in overleg 

waren, zijn deze niet meer in het laatste GBT-overleg ingebracht.  

  

Normering Antwoord 

Wordt het niet overnemen of onvolledig uitvoeren van een advies of opdracht, per 

onderdeel a t/m e zoals bedoeld in artikel 2.1.1. teruggekoppeld naar de 

opdrachtgever? 

 

Meldkamer N.v.t. 

Commando plaats incident N.v.t. 

Team bevolkingszorg  Nee 

Regionaal operationeel team  Nee 



36 

Gemeentelijk beleidsteam  N.v.t. 

Wordt, per onderdeel a t/m e zoals bedoeld in artikel 2.1.1. het advies of de 

opdracht door de opdrachtgever geherformuleerd? 

 

Meldkamer N.v.t. 

Commando plaats incident N.v.t. 

Team bevolkingszorg  N.v.t. 

Regionaal operationeel team  N.v.t. 

Gemeentelijk beleidsteam  N.v.t. 

Bron:  

- Waarneming waarnemer meldkamer 

- Waarneming waarnemer CoPI 

- Waarneming waarnemer ROT 

- Waarneming waarnemer GBT 

- Waarneming waarnemer stafsectie bevolkingszorg (incidentgemeente) 

- Waarneming waarnemer sectie bevolkingszorg  

- Waarneming waarnemer Informatiemanagement CoPI 

- Waarneming waarnemer Informatiemanagement ROT 

- Uitdraai LCMS journaal 

 

 

3.1.5. Eisen voor een oefening 

 

Artikel 2.5.1. 

Het bestuur van de veiligheidsregio draagt er zorg voor dat de onderdelen van de hoofdstructuur van de 

rampenbestrijding en crisisbeheersing jaarlijks gezamenlijk een oefening houden met een fictieve ramp of crisis 

 

Bevinding 

 2013: Ja, systeemtest Lucifer op 10 december.  

 2014: Nee, dit na bestuurlijk besluit van het Algemeen bestuur van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid 

in verband met de afronding van diverse verbetertrajecten naar aanleiding van de systeemtest 2013, 

bovenregionale samenwerking e.a.. 

 2015: Nee, de systeemtest stond gepland in september maar is uitgesteld vanwege het GRIP 3 incident 

aan de O.C. Huismanstraat in Nijmegen. De evaluatie van het incident is meegenomen in de Staat van 

de Rampenbestrijding van de Inspectie VenJ. 

 

Normering Antwoord 

Heeft de veiligheidsregio een systeemoefening georganiseerd in:  

- 2013? Ja 

- 2014? Nee 

- 2015? Nee 

 

 

3.1.6. Risicoprofiel 

 

In het risicoprofiel is een overzicht van risicovolle landsgrensoverschrijdende situaties opgenomen. 

 

Bevinding 

In 2015 is een nieuw risicoprofiel opgesteld, dit document wordt momenteel ter consultatie aangeboden aan 

gemeenten en externe partijen en zal naar verwachting op 30 juni 2016 door het Algemeen bestuur van de 

veiligheidsregio Gelderland-Zuid worden vastgesteld. Bij de beantwoording van deze vraag is zowel gekeken 

naar de oude planvorming (die van toepassing was ten tijde van de systeemtest) als naar het nog vast te stellen 

document.  
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In beide plannen is gekeken naar risicovolle situaties binnen de eigen regio maar ook naar situaties in de 

omliggende regio’s. Hierbij is aandacht voor risico’s die zich in buurregio’s voor kunnen doen en voor 

grensoverschrijdende incidenten in Duitsland. In het nog vast te stellen risicoprofiel zijn ook scenario’s 

beschreven die zich voor kunnen doen in België (kernongeval) en effect hebben op de regio.  

In beide plannen zijn de gesignaleerde risico’s gecategoriseerd in crisistypen en incidenttypen en vervolgens 

uitgewerkt in scenario’s.  

 

Normering Antwoord 

Is in het risicoprofiel een overzicht opgenomen van risicovolle landsgrens-

overschrijdende situaties? 

Ja 

- heeft de regio risicovolle landsgrensoverschrijdende situaties 

gesignaleerd? 

Ja 

- heeft de regio risicovolle landsgrensoverschrijdende situaties uitgewerkt? Ja 

Bron:  

- Project Risicoprofiel veiligheidsregio Gelderland-Zuid 

- Regionaal Risicoprofiel veiligheidsregio Gelderland-Zuid (nog vast te stellen) 

 

 

In het risicoprofiel is een informatieoverzicht van bovenregionale risico’s zoals pandemieën, overstromingen en 

vitale infrastructuur opgenomen.  

 

Bevinding 

Bij beantwoording van deze toetsingsvraag is ook gekeken naar de huidige en nog vast te stellen planvorming. In 

beide documenten is een overzicht opgenomen van de maatgevende rampscenario’s die zich in de regio voor 

kunnen doen. De scenario’s pandemieën, overstroming en vitale infrastructuur zijn hierin meegenomen.  

 

Normering Antwoord 

Is in het risicoprofiel een informatieoverzicht opgenomen van bovenregionale 

risico’s?  

 

- m.b.t. pandemieën? Ja 

- m.b.t. overstromingen? Ja 

- m.b.t. vitale infrastructuur? Ja 

Bron:  

- Project Risicoprofiel veiligheidsregio Gelderland-Zuid 

- Regionaal Risicoprofiel veiligheidsregio Gelderland-Zuid (nog vast te stellen) 

 

 

3.1.7. Beleidsplan 

 

In het beleidsplan is een planmatige beschrijving opgenomen van de bovenregionale risico’s.  

 

Bevinding 

In 2015 is het beleidsplan voor de jaren 2016-2019 opgesteld, dit document wordt momenteel ter consultatie 

aangeboden aan gemeenten en externe partijen en wordt in de loop van 2016 vastgesteld. Bij de beantwoording 

van deze vraag is gekeken naar de oude planvorming (die van toepassing was op het moment van de 

systeemtest) en naar het nog vast te stellen document. 

 

In het beleidsplan 2012-2015 is onder andere aandacht voor de risico’s ernstige grieppandemie (pandemieën), 

verstoring telecommunicatie en ICT (vitale infrastructuur) en overstromingen. Ook de wijze waarop de risico’s in 

de jaren 2012-2015 verder worden uitgewerkt is beschreven. 

In het beleidsplan 2016-2019 is de prioriteit gelegd bij onder meer de risico’s: water (overstromingen) en 

continuïteit (vitale infrastructuur). Het risico “grieppandemie” krijgt geen extra aandacht. De reden hiervoor is dat 
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de veiligheidsregio door de Mexicaanse griep en de ervaringen met het Ebola-virus, al veel geïnvesteerd heeft in 

dit risico en dat deze doorontwikkeling voldoende is voor de komende beleidsperiode. 

 

Bij de aanpak van bovenstaande risico’s zoekt de veiligheidsregio Gelderland-Zuid de samenwerking met andere 

partijen zowel binnen de regio als daar buiten. Deze bovenregionale aanpak is (nog) niet als zodanig beschreven 

in het beleidsplan.  

 

Normering Antwoord 

Heeft de regio in het beleidsplan een planmatige beschrijving opgenomen van de 

bovenregionale risico’s? 

Nee 

Heeft de regio m.b.t. pandemieën: 

- Een planmatige beschrijving? 

- Beschreven of er sprake is van bovenregionale aanpak?  

 

Ja 

Nee 

Heeft de regio m.b.t. overstromingen: 

- Een planmatige beschrijving? 

- Beschreven of er sprake is van bovenregionale aanpak? 

 

Ja 

Nee 

Heeft de regio m.b.t. vitale infrastructuur: 

- Een planmatige beschrijving? 

- Beschreven of er sprake is van bovenregionale aanpak? 

 

Ja 

Nee 

Bron:  

- Regionaal Beleidsplan Gelderland-Zuid 2012-2015 

- Regionaal Beleidsplan 2016-2019, conceptversie 

 

 

3.1.8. Beleidsplan MOTO 

 

Het bestuur van de veiligheidsregio stelt ten minste eenmaal in de vier jaar een multidisciplinair Opleidings- en 

Oefen(beleidsplan) vast, waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de opleidingen en oefeningen van de 

veiligheidsregio.  

 

Bevinding 

Het beleid voor opleidingen en oefeningen is vastgelegd in het Beleidsplan Multidisciplinair opleiden, trainen, 

oefenen en borgen. Het document is vastgesteld op 17 december 2009 en wordt nog gehanteerd. In 2016 wordt 

het document herzien.  

 

Normering Antwoord 

Beschikt de veiligheidsregio over een multidisciplinair opleidings- en 

oefenbeleidsplan? 

Ja 

Is dit plan vastgesteld door het bestuur van de veiligheidsregio? Ja 

Bron:  

- Beleidsplan Multidisciplinair opleiden, trainen, oefenen en borgen 2010-2013 

 

 

In het opleidings- en oefenbeleidsplan is de oefenfrequentie van sleutelfunctionarissen vastgelegd. Het plan 

voorziet daarnaast in een functionaris volgsysteem.  

 

Bevinding 

In het beleidsplan zijn voor het OTO-beleid de uitgangspunten opgesteld voor wat betreft de oefenfrequentie. 

Ambitie is om sleutelfunctionarissen per jaar minimaal één bijscholing, één training en één praktijkoefening te 

laten volgen. 

In het beleidsplan is als ambitie opgenomen om vanaf 1 januari 2010 alle gevolgde opleidingen, trainingen en 
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oefeningen per sleutelfunctionaris vast te leggen in een sleutelfunctionarissenvolgsysteem. Deze ambitie is 

waargemaakt. Momenteel (eerste kwartaal 2016) worden alle gevolgde opleidingsactiviteiten van de 

sleutelfunctionarissen (functionarissen CoPI, ROT en BT) vastgelegd in het volgsysteem AG5. 

 

Normering Antwoord 

Is in het opleidings- en oefenbeleidsplan per (groep van) sleutelfunctionarissen de 

oefenfrequentie vastgelegd? 

Ja 

Wordt in het plan voorzien in een volgsysteem op individueel niveau, waarbij de 

gevolgde oefeningen worden vastgesteld? 

Ja 

Bron:  

- Beleidsplan Multidisciplinair opleiden, trainen, oefenen en borgen 2010-2013 

 

 

Het opleidings- en oefenbeleidsplan sluit aan bij het risicoprofiel van de regio. Daarnaast bevat het plan een 

financiële, personele- en uitvoeringsparagraaf. 

 

Bevinding 

De veiligheidsregio heeft als ambitie om scenariogericht te oefenen. Voor multidisciplinaire oefeningen wordt 

gekozen voor scenario’s met incidenten die op basis van het risicoprofiel in de regio kunnen plaatsvinden. 

 

In bijlage 3 van het oefen- en beleidsplan is het budget, dat voor de jaren 2010 tot en met 2013 wordt vrijgemaakt 

voor het opleiden, trainen en oefenen van personeel, genoemd. Doordat het beleidsplan na 2013 niet is herzien, 

bevat het document nog wel de financiële paragraaf maar geeft deze geen inzage in de financiën voor 2014, 

2015 en 2016.  

 

Voor de concrete invulling van het opleidings- en oefenbeleidsplan wordt verwezen naar de jaarplannen. In het 

jaarplan multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen 2016 staat beschreven welke opleidingen en oefeningen in 

het jaar 2016 georganiseerd worden op multidisciplinair vlak. De uitvoering van opleidingen en oefeningen voor 

monodisciplinaire teams worden door de kolommen zelf uitgewerkt. 

 

In het beleidsplan is aangegeven dat het beheer van het beleidsplan en de oefenkalender wordt uitgevoerd door 

het Veiligheidsbureau Gelderland-Zuid. Het uitvoeren van de opleidingen, trainingen en oefeningen is een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid, de politie en de zestien gemeenten. 

 

Normering Antwoord 

Worden de multidisciplinaire oefeningen aangepast op het risicoprofiel van de 

regio? 

Ja 

Bevat het plan een financiële paragraaf waarin staat vermeld hoe de in het plan 

beschreven opleidingen en oefeningen gefinancierd worden? 

Nee 

Bevat het plan een personele- en uitvoeringsparagraaf waarin staat vermeld hoe en 

wanneer de in het plan beschreven opleidingen en oefeningen worden uitgevoerd? 

Ja 

Is in het plan aangegeven wie voor de uitvoering verantwoordelijk is? Ja 

Bron:  

- Beleidsplan Multidisciplinair opleiden, trainen, oefenen en borgen 2010-2013 

- Jaarplan multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen 2016 

 

 

3.1.9. Jaarplan MOTO 

 

De regio stelt jaarlijks een oefenjaarplan inclusief oefenkalender op. 
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Bevinding 

De kaders van het oefenjaarplan zijn beschreven en vastgesteld in het beleidsplan. Verdere invulling is hieraan 

gegeven in de jaarplannen.  

 

De jaarplannen bevatten een oefenkalender.  

 

De jaarplannen van 2013 tot 2015 zijn uitgevoerd. Alleen de systeemtest uit het jaarplan van 2015 is niet 

doorgegaan vanwege een GRIP 3 incident. Het jaarplan 2016 moet nog uitgevoerd worden. 

 

Normering Antwoord 

Beschikt de regio over een vastgesteld oefenjaarplan? Ja 

Is het oefenjaarplan in relatie met het beleidsplan MOTO? Ja 

Bevat het oefenjaarplan een oefenkalender? Ja 

Is de oefenkalender gerealiseerd over het betreffende jaar? N.v.t. 

Bron:  

- Beleidsplan Multidisciplinair opleiden, trainen, oefenen en borgen 2010-2013 

- Jaarplan multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen 2016 

 

 

3.1.10. Convenanten 

 

De veiligheidsregio heeft convenanten afgesloten met vitale partners. 

 

Bevinding 

 Energie / gas: afgesloten. 

 Drinkwater: afgesloten. 

 Telecommunicatie: niet afgesloten. 

 Spoor: afgesloten. 

 Rijkswaterstaat / waterschappen: afgesloten. 

 

Normering Antwoord 

Heeft de veiligheidsregio convenanten afgesloten met betrekking tot de volgende 

onderwerpen: 

 

- Energie / gas? Ja 

- Drinkwater? Ja 

- Telecommunicatie? Nee 

- Spoor? Ja 

- Rijkswaterstaat / waterschappen? Ja 

Bron:  

- Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen veiligheidsregio Gelderland-Zuid , Politie-eenheid Oost-Nederland 

en netbeheerders van Gas en Elektriciteit  

- Convenant voor regionale samenwerkingsafspraken tussen de Drinkwatersector, veiligheidsregio Gelderland-Zuid , 

en Politieregio Gelderland-Zuid  

- Landelijk Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen veiligheidsregio’s, Politie en ProRail 

- Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen de veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Rijkswaterstaat Oost 

Nederland en het waterschap Rivierenland 
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3.1.11. Evalueren van oefeningen / incidenten 

 

De veiligheidsregio beschikt over een eigen evaluatiesystematiek voor het evalueren van oefeningen en 

incidenten.  

 

Bevinding 

Voor de evaluatie van de systeemtest is gebruik gemaakt van de evaluatiesystematiek van de Inspectie van 

VenJ.  

 

Voor het evalueren van incidenten en oefeningen maakt de veiligheidsregio Gelderland-Zuid gebruik van  

een standaard FIR (first impression report). Deze methode is opgenomen in het document ‘Zakboek 

crisisorganisatie VRGZ 2014’. 

Op basis van de uitkomsten van de evaluatie wordt bepaald of een verdieping op de evaluatie noodzakelijk is. De 

gemeente (burgemeester) kan ook een verzoek indienen tot het houden van een evaluatie.  

 

Het leeragentschap borgt alle leerpunten in een Excel-bestand en laat periodiek prioritering vaststellen door het 

Directieteam Veiligheid. Daarnaast worden de leerpunten weggezet bij de kolomvertegenwoordigers. 

 

Normering Antwoord 

Beschikt de regio over een eigen evaluatiesystematiek voor het evalueren van 

oefeningen en incidenten? 

Ja 

Heeft de regio voor het evalueren van de systeemoefening gebruik gemaakt van de 

beschikbare evaluatiesystematiek? 

Ja 

Heeft de regio voor het evalueren van een incident gebruik gemaakt van de 

beschikbare evaluatiesystematiek? 

Ja 

Is er een functionaris of organisatieonderdeel belast met de borging van uitgezette 

actiepunten van de evaluatie? 

Ja 

Bron:  

- Zakboek crisisorganisatie VRGZ 2014 
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3.2. De gemeentelijke crisisorganisatie 

 

3.2.1 Beschikbaarheid en bereikbaarheid van gemeentelijke functionarissen 

 

Beschikbaarheid en bereikbaarheid A1 

Gemeenten borgen de bezetting van cruciale functies in de crisisbeheersingsorganisatie. Het gaat om de 

volgende functies:  

- burgemeester;  

- gemeentesecretaris (leidinggevende team bevolkingszorg); 

- procesverantwoordelijke alarmering;  

- procesverantwoordelijken en leidinggevenden voor alle gealarmeerde gemeentelijke processen zoals de 

processen registratie mens en dier en opvang & verzorging en crisiscommunicatie 

 

Bevinding 

De functionaris belast met de alarmering is de officier van dienst bevolkingszorg (OvD-Bz). In het ‘handboek OvD-

Bz’ staat: 

 De borgingsmethode, hard piket of op basis van vrije instroom. 

 Een namenlijst met bereikbaarheidsgegevens van de functionarissen OvD-Bz.  

 

In het ‘handboek sectie bevolkingszorg’ zijn de leidinggevende team bevolkingszorg
10

, de algemeen commandant 

bevolkingszorg, en de leidinggevenden van alle gemeentelijke processen, hoofden taakorganisatie, beschreven. 

In het document staat: 

 De borgingsmethode, namelijk vrije instroom. 

 Een namenlijst met bereikbaarheidsgegevens van alle functionarissen. 

 

De handboeken zijn vastgesteld door de adviesraad adviseurs crisisbeheersing. 

 

Voor de AC-Bz en hoofden taakorganisatie geldt dat zij deel uit maken van een regionale poule. De functie van 

OvD-Bz wordt per gemeente ingevuld en is grotendeels geborgd door middel van hard piket.  

De borging van de functie van burgemeester is lokaal geregeld en niet meegenomen in dit onderzoek.  

 

Normering Antwoord 

Hebben de gemeenten binnen de regio een borgingsmethode voor elke genoemde 

sleutelfunctionaris? 

Ja 

Is de borgingsmethode beschreven in één of meerdere gemeentelijk vastgestelde 

documenten? 

Ja 

Bestaat deze borgingsmethode uit één van de drie methoden ‘intern gemeentelijke 

vervanging’, ‘harde piketregeling’, of ‘regionale poolvorming’? 

Ja 

De beschrijving van de borgingsmethoden laat geen onduidelijkheid over welke 

functionaris aanspreekbaar is voor welke sleutelfunctie?  

Ja  

Bron:  

- Handboek sectie bevolkingszorg, versie 1.12 

- Handboek OvDBz 

 

 

Beschikbaarheid en bereikbaarheid A2 

In de gemeentelijke plannen zijn de taken en de minimale samenstelling van het actiecentrum / team Voorlichting 

beschreven en geconcretiseerd in aantallen deelnemende personen.  

 

                                                
10

 In Gelderland-Zuid is de gemeentesecretaris van de incidentgemeente niet de leidinggevende van het team bevolkingszorg. 

Dit is de Algemeen Commandant Bevolkingszorg die wordt ingezet vanuit een regionale poule.  
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In de gemeentelijke plannen zijn de taken en de minimale samenstelling van het actiecentrum / team Opvang en 

Verzorging beschreven en geconcretiseerd in aantallen deelnemende personen.  

In de gemeentelijke plannen zijn de taken en de minimale samenstelling van het actiecentrum / team CRIB 

beschreven en geconcretiseerd in aantallen deelnemende personen. 

 

Bevinding 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid hanteert niet meer de terminologieën voorlichting, opvang & verzorging en 

CRIB. In het vervolg van het document zullen daarom de terminologieën uit de huidige planvorming worden 

gehanteerd. Dit zijn communicatie (i.p.v. voorlichting), opvang (i.p.v. opvang & verzorging) en SIS (i.p.v. CRIB). 

 

De taken en kernbezetting van de teams communicatie, opvang en SIS zijn omschreven in de volgende plannen: 

 Communicatie – Deelplan sectie communicatie hoofdstuk 3 en 4. 

 Opvang – Draaiboek publieke zorg deel 2. 

 SIS – Draaiboek informatie deel 2 en Handreiking regionale implementatie SIS (2.0). 

 

Of de kernbezetting voldoende zal zijn om gedurende een groot incident alle taken op te pakken, is moeilijk vast 

te stellen. Wel is de verwachting dat de standaard samenstelling van de teams toereikend zal zijn om de teams 

operationeel te maken en te starten met de basistaken.  

 

Het team SIS heeft niet deelgenomen aan de test, het team opvang is wel opgekomen maar had na opkomst de 

rol van tegenspeler. Het team is hierdoor niet verder opgeschaald en heeft geen opvanglocatie of 

ontmoetingsplek fysiek ingericht.  

De sectie communicatie bestond uit voldoende functionarissen om de taken op te pakken. Wanneer er nieuwe 

taken bijkwamen (inzet calamiteitenzender) riep de algemeen commandant communicatie een extra 

persvoorlichter op.  

 

Normering Antwoord 

Zijn de taken van de teams CRIB, voorlichting en Opvang en Verzorging 

beschreven? 

Ja 

Is de minimale samenstelling van de teams CRIB, Voorlichting en Opvang en 

Verzorging, geconcretiseerd in aantallen personen, beschreven en vastgesteld? 

Ja 

Is de beschreven minimale samenstelling van de teams CRIB, Voorlichting en 

Opvang en Verzorging realistisch gezien de inhoud en aard van de taken van deze 

teams? 

Ja 

Worden ten tijde van een ramp of crisis voldoende medewerkers opgeroepen voor 

het vervullen van de beschreven taken? 

Ja 

Bron:  

- Deelplan sectie communicatie 

- Draaiboek publieke zorg 

- Draaiboek informatie 

- Handreiking regionale implementatie SIS (2.0) 

- Waarneming waarnemer sectie communicatie 

 

 

3.2.2 Alarmering gemeentelijke teams 

 

Alarmering gemeentelijke teams B1 

De alarmering van de gemeentelijke teams begint zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf minuten nadat is 

opgeschaald naar de gemeentelijke crisisorganisatie. 

 

Bevinding 

De stafsectie bevolkingszorg (incidentgemeente) is direct na opschaling naar GRIP 3 gealarmeerd door de 
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meldkamer.  

 

Normering Antwoord 

Start uiterlijk binnen vijf minuten de alarmering van de gemeentelijke teams, 

wanneer is opgeschaald naar het opschalingsniveau voor de gemeentelijke 

processen? 

Ja 

Bron:  

- Rapportage Communicator, respond GRIP 2-3 

 

 

3.2.3 Continuïteit Gemeentelijke crisisorganisatie 

 

Continuïteit Gemeentelijke crisisorganisatie C1 

De gemeentelijke teams zijn in staat om gedurende een ramp of crisis onafgebroken te functioneren. 

 

Bevinding 

De continuïteit van de lokale teams is een verantwoordelijkheid van de zestien gemeenten en is niet 

meegenomen in deze documentenstudie.  

 

Normering Antwoord 

Is er een document waarin de continuïteit van de gemeentelijke crisisorganisatie is 

geregeld? 

N.v.t. 

Is de continuïteit door de geschetste maatregelen voldoende geborgd? N.v.t. 

Is de gemeentelijke crisisorganisatie bij een incident in staat om voor de duur van 

de acute fase continu te kunnen functioneren? 

N.v.t. 

 

 

3.2.4 Opkomst 

 

Opkomst en toegang D1 

De opkomstlocaties voor de verschillende teams van de gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie 

zijn beschreven. Daarbij zijn tevens uitwijklocaties benoemd.  

 

Gemeenten hebben beschreven hoe de toegang tot de opkomst- en uitwijklocaties wordt verschaft én hoe de 

controle op de toegang gedurende een crisis plaatsvindt. 

 

Bevinding 

In het ‘handboek sectie bevolkingszorg’ zijn onder hoofdstuk 1.8. de opkomstlocaties en uitwijklocaties benoemd 

voor de stafsectie bevolkingszorg (incidentgemeente). De lokale teams en het GBT komen op dezelfde locatie op 

als de stafsectie bevolkingszorg (in de incidentgemeente, tenzij anders bepaald). Voor de teams en het GBT 

gelden zodoende dezelfde uitwijklocaties. 

 

De stafsectie is opgekomen in de voorgeschreven opkomstlocatie en kon, als dat nodig was, uitwijken naar een 

uitwijklocatie.  

 

De incidentgemeente draagt er zorg voor dat de crisisruimten zijn ingericht en voorzieningen 24 uur per dag, 7 

dagen in de week beschikbaar zijn voor de stafsectie en haar teams. De wijze waarop de gemeenten dit hebben 

georganiseerd is opgenomen in lokale planvorming.  
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Normering Antwoord 

Zijn opkomstlocaties van het (gemeentelijk of regionaal) beleidsteam, het Team 

bevolkingszorg en alle gemeentelijke teams beschreven in gemeentelijke plannen? 

Ja 

Zijn de teams ten tijde van een ramp, crisis of oefening ook op de beschreven 

opkomstlocatie opgekomen? 

Ja 

Zijn uitwijklocaties van het beleidsteam, het Team bevolkingszorg en alle teams 

beschreven in gemeentelijke plannen? 

Ja 

Indien het niet mogelijk is gebruik te maken van de opkomstlocaties, wijken de 

teams dan uit naar de uitwijklocatie? 

N.v.t. 

Zijn er gemeentelijke documenten waaruit blijkt hoe de toegang tot deze locaties 

wordt verschaft en op welke wijze de controle op de toegang gedurende een crisis 

plaatsvindt? 

Ja 

Bron:  

- Handboek sectie bevolkingszorg, versie 1.12 

 

 

Opkomsttijden E1 

Het team Voorlichting moet binnen dertig minuten in de kern kunnen functioneren. Bij het groot opschalen van de 

gemeentelijke kolom komen daarom één leidinggevende en minimaal twee medewerkers op binnen 30 minuten 

na afkondiging van opschaling volgens de criteria van de regio. Binnen 90 minuten dient de door de regio zelf 

vastgestelde minimum bezetting begonnen te zijn met de werkzaamheden. 

 

Bevinding 

In het deelplan sectie communicatie is de volgende kernbezetting van de sectie communicatie beschreven: 

 Algemeen commandant communicatie 

 Informatiecoördinator communicatie 

 Communicatieadviseur ROT 

 5 Medewerkers analyse & advies en pers- & publieksvoorlichting 

 

De volgende opkomsttijden zijn waargenomen: 

 Algemeen commandant communicatie – 20:13 uur 

 informatiecoördinator communicatie – 20:23 uur 

 Communicatieadviseur ROT – 19:54 uur 

 5 Medewerkers analyse & advies en pers- & publieksvoorlichting  

- Webredacteur – 19:46 uur 

- Persvoorlichter – 19:49 uur 

- Medewerker publieksvoorlichting – 19:49 uur 

- Adviseur analyse en advies – 19:57 uur  

- Omgevingsanalist – 20:03 uur 

- Medewerker pers- en publiek – 21:38 uur 

 

Opschaling naar de sectie communicatie vond plaats om 19:28 uur. Dertig minuten na opschaling waren een 

leidinggevende en minimaal twee medewerkers gestart met hun werkzaamheden.  

 

Op basis van de beschrijving in het deelplan, heeft de sectie communicatie voldaan aan de standaard 

samenstelling van het team en is binnen 90 minuten na opschaling gestart met de werkzaamheden.  

 

Normering Antwoord 

Zijn binnen dertig minuten tenminste één leidinggevende en minimaal twee 

medewerkers van het team voorlichting begonnen met de werkzaamheden? 

Ja 
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Is het team Voorlichting binnen negentig minuten in de door de regio zelf 

vastgestelde minimale samenstelling begonnen met de werkzaamheden? 

Ja 

Bron:  

- Waarneming waarnemer sectie communicatie 

 

 

Opkomsttijden E2 

Bij het groot opschalen van de gemeentelijke kolom komen alle gemeentefunctionarissen met een functie in het 

proces Opvang & Verzorging op binnen negentig minuten na afkondiging van opschaling volgens de criteria van 

de regio. Het team Opvang en Verzorging is binnen 90 minuten, in de door de regio zelf vastgestelde minimale 

samenstelling, begonnen met de werkzaamheden. 

 

Bevinding 

In het draaiboek publieke zorg is de volgende kernbezetting beschreven: 

 Hoofd publieke zorg 

 Teamleider publieke zorg 

 Coördinator opvanglocatie 

 Medewerkers (teamleider bepaalt aantal in te zetten medewerkers of er wordt gekozen voor het 

alarmeringsscenario, hierin zijn standaard zes medewerkers
11

 meegenomen ) 

 

De volgende opkomsttijden zijn waargenomen: 

 Hoofd publieke zorg – 20:35 uur 

 Teamleider publieke zorg – 20:48 uur 

 Coördinator opvanglocatie – 21:07 uur 

 Medewerkers – 20:00 uur  

 Medewerkers – 20:48 uur 

 

Alarmering van het team publieke zorg vond om 19:48 uur plaats. Negentig minuten na opschaling naar het team 

publieke zorg was het team aanwezig in de minimale samenstelling en gestart met hun werkzaamheden.  

 

Normering Antwoord 

Is het team Opvang en Verzorging binnen 90 minuten begonnen met de 

werkzaamheden in de door de regio zelf vastgestelde minimale samenstelling? 

Ja 

Bron:  

- Waarneming waarnemer teams bevolkingszorg 

- Waarneming waarnemer stafsectie bevolkingszorg (incidentgemeente) 

- Rapportage communicator - Opvang gemeente Zaltbommel 

 

 

Opkomsttijden E3 

Bij het groot opschalen van de gemeentelijke kolom komen alle gemeentefunctionarissen met een functie in het 

proces CRIB op binnen 90 minuten na afkondiging van opschaling volgens de criteria van de regio. Het team 

CRIB is binnen 90 minuten, in de door regio zelf vastgestelde minimale bezetting, begonnen met de 

werkzaamheden. 

 

Bevinding 

Het team SIS heeft niet deelgenomen aan de systeemtest. 

 

 

                                                
11

 Voor de systeemtest was het niet nodig om de volledige bezetting op te laten komen. Vanuit de oefenstaf is daarom het 

alarmeringsscenario aangepast naar één medewerker.  
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Normering Antwoord 

Is het team CRIB binnen 90 minuten, in de door de regio zelf vastgestelde minimale 

samenstelling, begonnen met de werkzaamheden? 

N.v.t. 

 

 

3.2.5 Taakuitvoering 

 

Het uitvoeren van adviezen en opdrachten F1 

De gemeentelijke teams koppelen aan het Team bevolkingszorg terug tot welk resultaat een ontvangen opdracht 

of advies heeft geleid. 

 

Bevinding 

In de beantwoording van deze vraag is gekeken naar het functioneren van het team opvang. De overige 

gemeentelijke teams waren tijdens de test niet actief en kunnen niet worden beoordeeld.  

 

Na elk overleg van de stafsectie bevolkingszorg (incidentgemeente), had het hoofd publieke zorg overleg met de 

teamleider publieke zorg en het hoofd ondersteuning. Het hoofd publieke zorg schetste in dit overleg het beeld en 

de op te pakken werkzaamheden. 

Vervolgens gaf de teamleider publieke zorg het beeld en de taken door aan de coördinator en medewerkers in 

het team, waarna deze aan de slag gingen met de werkzaamheden.  

Vlak voor elk overleg van de stafsectie maakte het hoofd publieke zorg een rondje om de laatste informatie uit het 

team op te halen, zodat deze meegenomen kon worden naar het overleg van de stafsectie.  

 

De voortgang en het afronden van taken werd door de teamleider doorgegeven aan het hoofd publieke zorg. 

Evenals het verzoek om ontbrekende informatie op te vragen in de stafsectie bevolkingszorg. De teamleider is 

volledig en correct in het terugkoppelen van de werkzaamheden. Wanneer keuzes worden voorgelegd aan het 

hoofd publieke zorg, dan werden deze onderbouwd met een advies.  

 

Normering Antwoord 

Koppelen de gemeentelijke teams het resultaat van ontvangen opdrachten / 

adviezen terug aan het Team bevolkingszorg? 

Ja 

Bron:  

- Waarneming waarnemer teams bevolkingszorg 

 

 

Taakuitvoering gemeentelijke teams en Team bevolkingszorg G1 

De gemeentelijke teams en het Team bevolkingszorg voeren de aan hen toebedeelde taken effectief uit. Zij 

dienen de voorwaarden te scheppen waardoor:  

a. gemeentefunctionarissen bekend zijn met hun taak;  

b. uitvoeringsactiviteiten tussen de verschillende teams worden afgestemd;  

c. gemeentefunctionarissen een proactieve grondhouding ontwikkelen;  

d. de regionale aansturingstructuur (bijvoorbeeld ROT-TB-AC) duidelijk en bekend is;  

e. vergaderingen van de gemeentelijke teams en het Team bevolkingszorg  

gestructureerd verlopen;  

f. de effecten van logistieke problemen worden geminimaliseerd. 

 

Bevinding 

In de beantwoording van deze vraag is gekeken naar het functioneren van de stafsectie bevolkingszorg 

(incidentgemeente) en het team opvang. De overige gemeentelijke teams waren tijdens de test niet actief en 

kunnen niet worden beoordeeld. 

 

Niet alle leden van de stafsectie bevolkingszorg leken bekend met hun taak, dit bleek uit de wijze waarop enkele 
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hoofden taakorganisatie hun rol oppakten. Zo wachtten deze functionarissen instructies af, gingen niet op zoek 

naar informatie en maakten beperkt deel uit van het overleg van de stafsectie bevolkingszorg. Andere leden lieten 

wel zien dat zij bekend waren met hun taak door proactief aan de slag te gaan, informatie te halen en het 

informeren van andere functionarissen.  

De functionarissen binnen het team opvang zijn bekend met hun taak. De teamleden stelden de juiste vragen om 

tot een gezamenlijk beeld te komen en wisten op basis hiervan voorstellen richting de stafsectie te doen. 

 

Afstemming over uitvoeringswerkzaamheden heeft plaats gevonden in de stafsectie bevolkingszorg 

(incidentgemeente).  

 

De medewerkers van het team opvang kregen voldoende informatie van het hoofd publieke zorg en hoofd 

ondersteuning om hun werkzaamheden op te pakken. Ontbrekende informatie werd geformuleerd als opdracht 

om na te vragen en teruggegeven aan de hoofden.  

 

Functionarissen zijn veelal bekend met de aansturingsstructuur en deze werd gevolgd. In enkele gevallen volgde 

de stafsectie niet de formele aansturingslijn en werd rechtstreeks contact opgenomen met het CoPI en de 

brandweer.  

 

De stafsectie bevolkingszorg heeft willen vergaderen volgens de BOB-structuur. Hierbij werd gebruik gemaakt 

van drie flip-overs. Iedere flip-over betrof een vel: ‘beeld’, ’oordeel/knelpunten’, ‘besluiten/ actiepunten’. Het team 

heeft geen vaste agenda gebruikt, wel zijn afspraken gemaakt over het gebruik van telefoons en deze zijn ook 

nageleefd. 

Doordat er onduidelijkheid was over het beeld lag de focus in de overleggen met name op het helder krijgen van 

het beeld. Dit leidde meerdere keren tot discussies in het overleg. Door het ontbreken van een helder beeld was 

het voor het team lastig om de juiste uitgangspunten en daarmee acties te formuleren. De acties die zijn 

geformuleerd werden niet consequent teruggekoppeld in het volgende overleg waardoor de voortgang van acties 

niet voor alle leden duidelijk was.  

 

De overleggen binnen het team opvang vonden plaats via de BOB-structuur, hierbij werd geen gebruik gemaakt 

van ondersteunende middelen zoals een flip-over voor het noteren van acties. Het beeld en de uit te zetten 

opdrachten werden helder uiteengezet door het hoofd en boden voldoende input voor de teamleider om uit te 

zetten binnen het team.  

 

Er waren geen problemen op logistiek gebied. Lokale functionarissen waren bekend met de opkomstruimte en 

middelen en de regionale functionarissen werden door het hoofd ondersteuning verwezen naar de voor hun 

bestemde ruimte. Daarnaast waren medewerkers aanwezig om ICT problemen te verhelpen.  

 

Niet alle taken zijn effectief uitgevoerd, maar het merendeel van de taken werden goed of voldoende opgepakt. 

De laatste toetsingsvraag is daarom met ‘Ja’ beantwoord.  

 

Normering Antwoord 

Zijn gemeentefunctionarissen bekend met hun taak? Nee 

Worden uitvoeringsactiviteiten tussen de verschillende teams afgestemd? Ja 

Gaan medewerkers zelf op zoek naar informatie/opdrachten wanneer zij deze niet 

ontvangen? 

Ja 

Is de regionale aansturingsstructuur duidelijk en bekend? Ja 

Verlopen de vergaderingen van de gemeentelijke teams en het Team 

bevolkingszorg gestructureerd? 

Nee 

Functionarissen ervaren geen logistieke problemen?
12

 Ja 

Met in achtneming van bovenstaande normeringen, worden de taken effectief Ja 

                                                
12

 Tekst aangepast in verband met het eenduidig kunnen beantwoorden van de toetsingsvragen. Oorspronkelijke tekst: “Hebben 

logistieke problemen effect op de taakuitvoering?” 
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uitgevoerd? 

Bron:  

- Waarneming waarnemer teams bevolkingszorg 

- Waarneming waarnemer stafsectie bevolkingszorg (incidentgemeente) 

 

 

3.2.6 Informatiemanagement 

 

H1. 

De gemeentelijke teams hebben toegang tot een totaalbeeld van de ramp of crisis. 

Zo niet, dan ontvangen zij van het Team bevolkingszorg ten minste de gegevens uit het eigen beeld van het 

Team bevolkingszorg. 

 

Bevinding 

In de beantwoording van deze vraag is gekeken naar het functioneren van het team opvang. De overige 

gemeentelijke teams waren tijdens de test niet actief en kunnen niet worden beoordeeld. 

 

Het team publieke zorg was niet aangesloten op het LCMS. Informatie over het eigen beeld van de stafsectie 

bevolkingszorg werd gedeeld in het overleg tussen het hoofd publieke zorg, hoofd ondersteuning en de 

teamleider publieke zorg. De teamleider deelde de verkregen informatie daarna met de teamleden. Het beeld 

werd hiermee voldoende gedeeld.  

Aandachtspunt is het volledig delen van alle relevante informatie, zo is het plot niet gedeeld in het team. Door het 

delen van deze informatie had het beeld in het team vollediger geweest. 

 

Normering Antwoord 

Wordt er een netcentrisch systeem gehanteerd waarop ook de gemeentelijke teams 

zijn aangesloten? 

Nee 

Zo nee, worden de gegevens uit het eigen beeld van het Team bevolkingszorg 

beschikbaar gesteld aan de gemeentelijke teams? 

Ja 
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4. AANVULLENDE OEFENDOELEN 
 

Naast de toetsingscriteria die zijn gesteld door de inspectie, heeft veiligheidsregio Gelderland-Zuid aanvullende 

oefendoelen geformuleerd. In dit hoofdstuk worden de waarnemingen die zijn gedaan op deze oefendoelen 

beschreven.  

 

4.1. CoPI 

Oefendoel: Verdiepen in de oordeelsfase (analyseren) 

 CoPI vormt zich snel een beeld en zet dit beeld accuraat om in een (be)oordeel(ing) van de situaties. 

 CoPI werkt tenminste twee scenario’s uit met betrekking tot verdere ontwikkeling incident. 

 

Bij aanvang van elk CoPI-overleg werd een gezamenlijk beeld gevormd. Aandachtspunt hierbij was dat niet alle 

informatie die buiten het CoPI was gedeeld, werd ingebracht in het overleg. Bijvoorbeeld de informatie over het 

stilleggen van het bedrijf.  

Na de beeldvorming werd doorgegaan op de beoordeling van het beeld, hierbij was aandacht voor de scheiding 

tussen de taken van het CoPI en het ROT. Met name de leider CoPI was alert op deze scheiding en benoemde 

de taakverdeling wanneer teamleden knelpunten aandroegen die buiten het brongebied vielen. 

 

Tijdens het tweede overleg stelde het CoPI twee scenario’s op: 

 Brandbestrijding door de brandweer lukt. Geen brand, geen wolk. Kleine kans, tot nu toe heeft blussing 

geen effect. 

 Brandbestrijding lukt niet, uitbrandscenario conform RBP. Lijkt reëel heeft tevens de volgende 

consequenties: 

- over 45 minuten zal de opvang voor bluswater vol zijn en overstromen. 

- damp en een vijftal mogelijke reactieproducten komen vrij. 

 

Het scenario denken werd niet als een vast agendapunt opgenomen, maar werd wel door het team opgepakt. 

 

Conclusie 

Het CoPI vormde in gezamenlijkheid een beeld van het incident en wist dit om te zetten naar een accurate 

oordeelsvorming. Het team heeft twee scenario’s uitgewerkt met betrekking tot de verdere ontwikkeling van het 

incident. Aandachtspunten zijn het delen van alle multidisciplinaire informatie in het overleg en de borging van het 

opstellen van de scenario’s.  

 

Oefendoel: Werken onder tijdsdruk en prioritering onderwerpen 

 CoPI formuleert op basis van deze scenario’s acties en stelt prioriteiten. 

 

In het eerste overleg werd de prioriteit gelegd bij de veiligheid van hulpdiensten, personeel van het bedrijf en de 

personen in de directe omgeving. Op basis hiervan werd bepaald dat alleen de brandweer in de hotzone actief 

mocht zijn; alle overige leden bleven buiten dit gebied. Nadat explosies hadden plaats gevonden werden de 

opstellijnen herzien. De veiligheid bleef hiermee gedurende de hele test de eerste prioriteit. 

 

Bij aanvang van het tweede CoPI vertelde de OvD-B dat een tweede bluspoging werd gedaan en dat wanneer 

deze niet binnen 30 minuten zou slagen, werd overgegaan op het afbrandscenario. Door dit besluit werd de 

prioriteit gelegd bij een tweede bluspoging en werd nagedacht over het scenario ‘afbranden’ en de gevolgen 

hiervan.  

 

Conclusie 

Het CoPI formuleerde, ook op basis van de scenario’s, acties en prioriteiten (veiligheid + brandbestrijding) en 

stelde deze bij indien nodig (herzien opstellijnen + keuze voor afbrandscenario).  
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Oefendoel: Samenwerking met de GMK en het ROT 

 Het CoPI spreekt onderlinge taakverdeling af. 

 Het CoPI werkt samen met andere disciplines en teams. 

 Het CoPI kijkt over eigen grenzen van discipline heen. 

 Het CoPI vraagt en biedt hulp. 

 

De leider CoPI heeft met de operationeel leider contact gehad over het bron- en effectgebied. Hierbij zijn 

duidelijke afspraken gemaakt over de gebieden waar elk team zich mee bezig ging houden. Het CoPI heeft zich 

aan deze afspraken gehouden. Wanneer taken voor het ROT op tafel kwamen werden deze “geparkeerd” en 

werd aangegeven dat deze niet voor het CoPI waren om te behandelen. Daarnaast is afstemming gezocht met 

informatiemanager in de GMK over het effectgebied zodat vastgesteld kon worden of het gemeentehuis een 

veilige opkomstlocatie zou zijn voor de gemeentelijke crisisorganisatie en het GBT. 

Het over de eigen grenzen kijken en het vragen of aanbieden van hulp heeft bij aanvang plaatsgevonden richting 

zowel de GMK als het ROT. In de vergaderingen van het CoPI was het alleen geen onderwerp. De focus voor het 

CoPI lag bij het brongebied en op basis hiervan werd gehandeld. Onderling hebben de disciplines wel de 

samenwerking gezocht. Dit vond veelal plaats buiten het overleg in bilaterale overleggen.  

 

Conclusie 

Tussen het CoPI en het ROT is een onderlinge taakverdeling gemaakt en deze is door het CoPI toegepast. De 

leden van het CoPI hebben binnen en buiten het overleg de afstemming gezocht. De eerste twee oefendoelen 

zijn hiermee grotendeels behaald. Het over de grenzen kijken, het vragen en aanbieden van hulp heeft in 

beperktere mate plaatsgevonden en kan nog verder toegepast worden.  

 

Oefendoel: Informatie-uitwisseling (communiceren) met de GMK en het ROT 

 Het CoPI deelt kennis en informatie met elkaar en andere teams via het netcentrisch informatiesysteem 

LCMS. 

 Teamleden luisteren en vragen door. 

 De CoPI leden formuleren kort en bondig en spreken ‘de talen’ van de verschillende partijen. 

 Het CoPI koppelt besluiten en adviezen terug naar andere niveaus. 

 

Het CoPI heeft via de informatiemanager de beschikbare kennis gedeeld via het netcentrisch systeem, LCMS. In 

het LCMS werden de besluiten en acties uit het CoPI en de aandachtspunten voor het ROT opgenomen.  

 

Het team was alert op de informatie die werd verkregen vanuit andere teams. Zo klopte het slachtofferbeeld in het 

tabblad van de meldkamer niet met het beeld in het CoPI. Hierover werd vervolgens afstemming gezocht met de 

meldkamer.  

 

Conclusie 

Via het CoPI is informatie uitgewisseld met ander teams, de teamleden hebben naar elkaar geluisterd, 

doorgevraagd en kort en bondig gecommuniceerd. Aandachtspunt is het delen van adviezen. In het CoPI zijn 

onderwerpen op tafel gekomen die niet voor het CoPI waren maar voor het ROT. Deze werden benoemd en zijn 

als knelpunt opgenomen in het LCMS. Advies is om deze knelpunten van een advies te voorzien richting het 

ROT.  

 

4.2. ROT 

Oefendoel: Effectief leidinggeven en voorzitten 

De overleggen van het ROT verliepen rustig. Leden wisten wat hun rol en taken waren en wisten op hoofdlijnen 

vlot te benoemen wat de belangrijkste knel- en aandachtspunten waren in het scenario. De sfeer in het team was 

bij aanvang goed. Gaandeweg leek er irritatie te ontstaan tussen de leden als gevaarsetting en effecten 

onvoldoende duidelijk blijven en leden naar hun mening onvoldoende worden gehoord. Deze irritaties hebben niet 

geleid tot problemen, maar waren wel van invloed op de sfeer in het team.  
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De BOB-vergaderstructuur werd als agenda van de ROT-overleggen gehanteerd. Zo werd aan het begin van elke 

vergadering begonnen met het nieuwe beeld van het incident, er werden vervolgens geen concrete 

agendapunten benoemd voor het ROT-overleg. Het effect daarvan was dat veel werd besproken, maar dat dit 

gebeurde van de hak-op-de-tak en zonder concrete acties aan te koppelen. Dit laatste op een enkele 

uitzondering na. De acties die zijn geformuleerd, werden in een volgende vergadering niet besproken op 

voortgang of resultaat. De BOB-structuur lag hiermee wel aan de basis van het overleg, maar is niet consequent 

toegepast in de oordeels- en besluitvorming waardoor de overleggen een duidelijke structuur misten.  

 

Conclusie 

Door het niet consequent toepassen van een agenda/vergaderstructuur, het niet scheiden van hoofd en bijzaken 

en het in beperkte mate formuleren van acties aan wat besproken werd, verliepen de overleggen 

ongestructureerd.  

Het team kwam hiermee niet tot duidelijke acties en besluiten en de informatie die nodig was om effectief te 

kunnen handelen.  

 

Oefendoel: Verdiepen in de oordeelsfase (analyseren) 

 ROT vormt zich snel een beeld en zet dit beeld accuraat om in een (be)oordeel(ing) van de situaties. 

 ROT werkt tenminste twee scenario’s uit met betrekking tot verdere ontwikkeling incident. 

 

De informatiemanager schetste elke vergadering het actuele beeld op basis van het LCMS. Het beeld werd 

vervolgens aangevuld met de beelden die de andere disciplines hadden opgehaald. Het beeld kwam snel tot 

stand, maar was niet altijd accuraat doordat aannames werden gedaan. Bijvoorbeeld: door het besluit om de A2 

af te sluiten ging het ROT ervanuit dat de weg vrij was van auto’s en andere voertuigen. In het derde overleg 

kwam het team erachter dat dit niet het geval was. Een ander voorbeeld is het knelpunt met de opvang van 

vervuild bluswater. Rond 20:45 uur gaf het CoPI aan dat de opvang van verontreinigd bluswater vol dreigde te 

raken. In het tweede ROT werd besproken dat het CoPI inmiddels had gekozen voor het afbrandscenario en de 

aanname in het ROT werd gedaan dat daarmee het gebruik van bluswater aanzienlijk zou verminderen en er dus 

geen knelpunt meer zou zijn. In het derde overleg werd echter ingebracht dat de opvang vol was en er dus 

problemen ontstonden.  

 

Het ROT heeft drie scenario’s benoemd: 

 Scenario 1 (maatgevende scenario): brand in chemicaliënmagazijn.  

Op kaart 3 effectgebieden: 

- tot 50 meter: dodelijk. 

- tot 75 meter: irriterend. 

- tot 100 meter: mensen binnen blijven/weghalen (alarmeringsgrenswaarde). 

- tot 1 km: te ruiken (overlast gevend). 

Effecten kunnen iets erger worden bij bluspogingen. hiermee kunnen de scenario's ook wijzigen. 

 Scenario 2: de wind draait, waardoor de rookwolk meer richting het oosten gaat. 

 Scenario 3: uitbrandscenario + bluswatergevolgen: meer uitwerken. 

 

Deze scenario’s werden benoemd (en zijn in het LCMS opgenomen) maar leidden niet tot discussies of analyses, 

het uitwerken van concrete actiepunten of prioriteitstelling. Ook wanneer nieuwe informatie op tafel kwam, 

besprak het team de informatie maar werd niet concreet benoemd wat deze informatie voor effect had op de 

bestaande scenario’s. Voorbeeld: in het overleg werd ingebracht dat de windrichting was veranderd, deze 

wijziging werd benoemd maar vervolgens niet vertaald naar nieuwe scenario’s en concrete actiepunten. 

 

Conclusie 

Het team vormde zich een beeld van het incident en zette dit om naar een oordeelsvorming. Aandachtspunten 

hierbij zijn het gestructureerd omzetten van het beeld naar een oordeelsvorming en een uiteindelijke 

besluitvorming (zie ook vorig oefendoel), dit gebeurde niet in concrete agendapunten/prioriteiten. Waak als team 

voor het doen van aannames, verifieer bij twijfel wat de daadwerkelijke situatie is en ga deze niet zelf invullen.  
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Het ROT heeft drie scenario’s benoemd, advies is om deze als team nog verder uit te werken en de scenario’s bij 

nieuwe ontwikkelingen of informatie aan te passen.  

 

Oefendoel: Werken onder tijdsdruk en prioritering onderwerpen 

 ROT formuleert op basis van deze scenario’s acties en stelt prioriteiten. 

 

In de eerste vergadering maakte de operationeel leider duidelijk dat hij het eerste ROT-overleg zo kort mogelijk 

wilde houden en wilde gebruiken om de communicatie naar buiten goed op de rails te zetten door een 

handelingsperspectief te geven aan omwonenden en de bevolking.  

In de volgende ROT-vergaderingen werd geen doel benoemd, waardoor de taken en prioriteiten voor het ROT 

niet voldoende concreet werden. Ook de benoemde scenario’s hebben niet geleid tot een prioritering in de 

onderwerpen.  

 

Conclusie 

Het ROT heeft in beperkte mate prioriteiten gesteld. De scenario’s hebben hierbij geen rol gespeeld.  

 

Oefendoel: Samenwerking met het CoPI en het GBT 

 ROT werkt vanuit een collectief denkraam en spreekt onderlinge taakverdeling af op basis van eigen 

kwaliteiten en beperkingen. 

 ROT gebruikt haar voorzitter als multidisciplinair liaison. 

 De leden van het ROT kijken over de grenzen van de eigen discipline heen. 

 ROT staat open voor afwijkende ideeën en zoekt naar gemeenschappelijke noemers. 

 ROT neemt eigen rol en spreekt anderen aan op hun rol. 

 ROT toon betrokkenheid op locatie zonder zelf in te grijpen. 

 ROT vraagt en biedt hulp. 

 

Vanuit het ROT is zowel met het CoPI als met het GBT contact geweest. Het contact met het CoPI verliep onder 

andere via de operationeel leider en leider CoPI. Het contact met het GBT verliep via de operationeel leider en de 

strategisch adviseur brandweer. 

 

Ondanks dat contact is geweest tussen de teams en dat afspraken zijn gemaakt, hebben de drie teams 

voornamelijk zelfstandig geopereerd. In de eerste fase hebben de teams afzonderlijk een beeld proberen te 

vormen en de eerste acties uitgezet. In de daarop volgende vergaderingen werd wel breder gekeken. Zo heeft het 

ROT gesproken over mogelijke bestuurlijke dilemma's. Doordat de vergaderingen gelijktijdig plaats vonden, de 

dilemma’s niet SMART werden geformuleerd en het ROT in het laatste overleg over dit onderwerp sprak, heeft 

het GBT deze dilemma’s niet (meer) op kunnen pakken.  

Gevolg was dat de onderlinge samenhang tussen de teams niet optimaal was.  

 

Conclusie 

De operationeel leider heeft als “multidisciplinair liaison” contact gehad met het CoPI en GBT en heeft 

afstemming gezocht. Desondanks heeft het ROT, evenals de andere teams, voornamelijk zelfstandig geopereerd 

waardoor de samenwerking richting het CoPI en GBT beperkt is gebleven.  

 

Oefendoel: Informatie-uitwisseling (communiceren) met het CoPI en het GBT 

 ROT leden formuleren kort en bondig en spreken ‘de talen’ van de verschillende partijen. 

 ROT deelt kennis en informatie met elkaar en andere teams via LCMS. 

 Teamleden luisteren en vragen door. 

 ROT voert discussie op basis van argumenten en komt snel tot besluiten, actiepunten en adviezen. 

 ROT koppelt deze besluiten en adviezen terug aan het CoPI en het GBT.  

 

Het ROT heeft informatie uitgewisseld met andere teams, dit gebeurde telefonisch en via het LCMS. 

Aandachtspunten die in de communicatie naar voren kwamen waren het afstemmen van de contactmomenten en 



54 

dus vergadertijden tussen de verschillende teams. De drie teams hebben veelal gelijktijdig vergaderd waardoor 

ze elkaar beperkt hebben ondersteund. Een ander aandachtspunt is dat niet alle informatie die besproken is 

buiten overleg (bijvoorbeeld in het contact tussen de strategisch adviseur brandweer en de operationeel leider) 

werd ingebracht in de ROT-vergadering, waardoor het team (mogelijk) niet over een volledig beeld beschikte.  

Tot slot hebben er vrijwel geen discussies plaatsgevonden in ROT. Informatie werd snel aangenomen, teamleden 

vroegen beperkt door waardoor er geen aanleiding was om als team in discussie te gaan.  

 

Conclusie 

Tussen het ROT en andere teams heeft informatie-uitwisseling plaatsgevonden. Adviezen ter optimalisering van 

de informatie-uitwisseling zijn:  

 Stem vergadertijden op elkaar af. 

 Neem advisering richting het GBT als agendapunt op in de standaard agenda van het ROT. 

 Deel alle multidisciplinaire informatie in het overleg. 

 Wees kritisch op de informatie die op tafel komt en de besluiten, acties en adviezen die hieruit 

voortvloeien.   

 

Met name dit laatste punt zorgt ervoor dat besluiten, acties en adviezen beter overwogen worden en de kans 

kleiner is dat deze gemaakt zijn op (foutieve) aannames. 

 

4.3. GBT 

Oefendoel: Beslissen  

 Het GBT vertaalt adviezen van het ROT naar heldere besluiten, op basis van het besluitvormingsproces 

(beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming). 

 Het GBT bepaalt prioriteiten op basis van een voorstel van het ROT.  

 

Het ROT heeft geen beslispunten aangedragen voor het GBT. Het beleidsteam heeft zodoende geen adviezen 

kunnen vertalen naar concrete besluiten of prioriteiten kunnen stellen op basis van voorstellen uit het ROT.  

De burgemeester heeft wel gevraagd om adviezen en beslispunten uit het ROT, dit verzoek is expliciet uitgezet 

bij de strategisch adviseur brandweer/operationeel leider, maar het verzoek heeft uiteindelijk niet de gewenste 

input opgeleverd.  

 

Conclusie 

Besluiten die werden genomen in het GBT zijn zelfstandig genomen, zonder tussenkomst van het ROT. 

 

Oefendoel: Analyseren  

 Het GBT maakt onderscheid tussen feitelijke informatie en aannames. 

 Het GBT maakt onderscheid tussen relevante en irrelevante informatie.  

 Het GBT past ‘scenario denken’ toe voor de lange termijn (meer dan 12 uur vooruit).  

 

Het GBT maakte met name in de eerste twee vergaderingen beperkt onderscheid tussen relevante en irrelevantie 

informatie. Daarnaast kreeg het team niet de gewenste informatie (beslispunten) uit het ROT, waardoor de 

burgemeester bij de start van de derde vergadering besloot om het overleg anders in te richten. Het overleg 

bestond vanaf dat moment uit de gemeentesecretaris, communicatieadviseur, strategisch adviseur 

brandweer/operationeel leider en de burgemeester. De reden hiervan was dat hij vond dat de overige leden hem 

hinderden doordat zij te veel op operationele zaken ingingen. Door deze opzet koos hij ervoor om zich volledig te 

concentreren op  het onderwerp communicatie. 

 

Het team heeft geen concrete scenario’s uitgewerkt, wel is gesproken over het volledig opstarten van de nazorg 

gezien de nasleep van het incident.  

 

Conclusie 

In derde vergadering is, als gevolg van het besluit van de burgemeester, een bewuste keuze gemaakt in de 
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onderwerpen die door het GBT behandeld dienden te worden. Vanaf dat moment is onderscheid gemaakt tussen 

relevante en irrelevantie informatie voor het team. 

 

4.4. Communicatie  

Oefendoel: Samenwerking en informatie-uitwisseling (interne communicatie) tussen 

voorlichtingsfunctionarissen in de sectie, het CoPI, ROT, GBT en de gemeente  

De algemeen commandant communicatie heeft het contact onderhouden met de verschillende 

voorlichtingsfunctionarissen. Het contact vond frequent plaats waardoor zij een beeld had van de acties die waren 

uitgezet en de voortgang van deze acties.  

 

Het contact met de communicatieadviseur CoPI kwam niet altijd goed tot stand doordat de perstelefoon was 

doorgeschakeld naar de persvoorlichter in de sectie communicatie. Deze keuze was gemaakt omdat de 

communicatieadviseur CoPI het druk had en hierdoor ontlast kon worden. Knelpunt was hierdoor wel dat hij 

moeilijk bereikbaar was voor de sectie, aangezien hij aanvankelijk ook niet via zijn privénummer bereikbaar was.  

 

Afstemming in de sectie vond bilateraal plaats of plenair na elke ROT-vergadering. Tijdens dit plenair overleg 

werden het eigen beeld, de omgevingsanalyse en de acties uit het ROT geschetst. Vanuit deze beeldvorming 

werden door de algemeen commandant opdrachten/acties weggezet bij de sectieleden. De leden gingen direct 

met deze acties aan de slag, nog voordat het overleg was afgerond.  

De algemeen commandant hanteerde geen vaste vergaderstructuur waardoor het beeld en de oordeelsvorming 

door elkaar liepen en er geen duidelijke analyse plaats vond. Besluiten werden niet altijd als zodanig benoemd en 

ook zijn er geen adviezen aan ROT of BT geformuleerd.  

 

Conclusie 

De informatie-uitwisseling tussen de functionarissen in de sectie kwam goed tot stand. Aandachtspunten zijn het 

gestructureerd vergaderen waardoor als sectie een betere analyse (oordeelsvorming) gemaakt kan worden. Op 

basis van deze analyse kunnen de communicatieadviseurs van het ROT en BT nog beter ondersteund worden 

door de sectie.  

 

Oefendoel: Relevante, accurate en adequate crisiscommunicatie  

In de sectie communicatie zijn bewuste keuzes gemaakt in de prioriteiten die zijn gesteld. De voornaamste focus 

van het team was gericht op informatieverstrekking en het bieden van een handelingsperspectief. 

Op basis van het omgevingsbeeld gaf de algemeen commandant communicatie aan dat het team niet overal 

direct op moest reageren, bijvoorbeeld berichten over wantrouwen van de gemeente en slechte reputatie van het 

bedrijf. Deze onderwerpen waren voor latere zorg en hadden dus geen prioriteit.  

 

Wanneer nieuwe informatie beschikbaar kwam, werd deze meegenomen in de communicatieboodschap. 

Voorbeeld: toen de meetplanleider kwam met nadere informatie over het handelingsperspectief (uit rook blijven, 

sluit ramen en deuren, ventilatie uit en kieren afdichten), zette de algemeen commandant direct de opdracht uit 

om het handelingsperspectief aan te vullen en extern bekend te maken (o.a. via NL-alert en de website).  

Informatie die niet bekend was of onduidelijk, werd niet door het team gecommuniceerd maar uitgezet om na te 

vragen. Zo werd het opvragen van informatie over giftige stoffen door de communicatieadviseur ROT 

meegenomen naar de volgende ROT-vergadering en kreeg de persvoorlichter de opdracht het 

handelingsperspectief voor mensen met klachten over prikkende ogen af te stemmen met de GGD.  

 

Aandachtspunt is het handelingsperspectief. Deze bleef lange tijd hetzelfde. Door de communicatieadviseur is 

hier actie op ondernomen door concrete vragen mee te nemen naar het ROT (hoe lang nog ramen en deuren 

gesloten moeten blijven, wat te doen bij prikkelende ogen, zijn er giftige of gevaarlijke stoffen aangetroffen, wat is 

het afgezette gebied of de cirkel van afzetting en hoeveel slachtoffers zijn er etc.). Hier is echter onvoldoende uit 

voort gekomen waardoor het handelingsperspectief ongewijzigd bleef. 
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Conclusie 

De crisiscommunicatie was snel en duidelijk maar niet altijd adequaat, belangrijkste oorzaak hiervan was het 

ontbreken van essentiële informatie over de gevolgen van de vrijgekomen stof (hoe lang duurt het, wat zijn de 

gevolgen, wat zijn de gevaren?). Door het ontbreken van deze informatie bleef het handelingsperspectief lange 

tijd ongewijzigd en onvolledig gezien de vragen die kwamen uit de omgeving. Gevaar hiervan is dat bewoners 

geen gehoor meer geven aan het handelingsperspectief. Advies: wanneer je beperkte informatie hebt en dus het 

handelingsperspectief gelijk blijft, deel dan procesinformatie zodat duiding plaats vindt waarom de boodschap 

ongewijzigd blijft.  

 

Oefendoel: Inzet communicatiemiddelen waaronder NL-Alert  

Tijdens de test zijn verschillende communicatiemiddelen ingezet. Enkele middelen die zijn ingezet: 

 NL alert. 

 Publieksinformatienummer. 

 Calamiteitenzender. 

 Website. 

 Twitter. 

 

De inzet van NL-alert vond plaats vanuit de meldkamer, het bericht werd rond kwart voor acht verzonden. Na het 

uitgaan van het bericht nam de CaCo contact op met de meetplanleider met het verzoek om conform de 

procedure de calamiteitenzender te activeren. De sectie brandweer is op zoek gegaan naar het formulier voor 

activering van de calamiteitenzender, maar heeft het juiste formulier niet gevonden. De sectie beschikte alleen 

over een formulier dat gefaxt moest worden, maar faxen was niet mogelijk. De daadwerkelijke inschakeling van 

de calamiteitenzender vond om 21:03 uur plaats nadat de sectie communicatie besloot de calamiteitenzender in 

te schakelen. Ook zij liepen tegen het probleem aan dat het formulier niet digitaal beschikbaar was en faxen niet 

mogelijk was. Daarnaast bestond er onduidelijkheid over de deelname van de calamiteitenzender waardoor het 

eerste contact is verlopen via de responscel. Later is dit rechtgezet, waardoor alsnog contact is geweest met de 

contactpersoon van de calamiteitenzender.  

 

Conclusie 

Tijdens de test zijn verschillende communicatiemiddelen ingezet. Het voornaamste aandachtspunt is de 

calamiteitenzender. De zender is niet tijdig geïnformeerd omdat deze actie is blijven steken bij de sectie 

brandweer, dit omdat er praktische problemen waren met het mandaatbesluit en deze niet zijn gecommuniceerd 

met de sectie communicatie.  

 

4.5. Brandweerzorg 

Oefendoel: Samenwerking en interne communicatie tussen OvD-B in het CoPI en de sectie 

brandweerzorg in het ROT  

 Actief inzetten voor een gezamenlijk resultaat en een gemeenschappelijk belang  

 

Communicatie en afstemming tussen de sectie brandweerzorg en het CoPI vond plaats tussen de AC-B en de 

compagniescommandant (CC). Tijdens dit contact werd informatie gedeeld over de inzet en de ontwikkelingen 

vanuit het CoPI.  

 

Afstemming en samenwerking binnen de sectie brandweerzorg vond veelal plaats in bila’s. De sectie hanteerde 

geen duidelijke vergaderstructuur waarin informatie, acties en besluiten werden vastgelegd. Gemaakte afspraken 

werden beperkt opgenomen in het LCMS waardoor deze niet zichtbaar waren voor andere teams. Een voorbeeld 

is het instellen van de calamiteitenzender. Deze opdracht werd in een vroeg stadium weggezet bij de sectie, 

doordat er problemen waren met het vinden van het juiste mandaatbesluit, werd deze actie niet verder opgepakt 

en bleef deze liggen. Ruim een uur later besloot de sectie communicatie de calamiteitenzender in te zetten, 

waardoor deze actie uiteindelijk werd opgepakt door een andere sectie.  

 

 



57 

Conclusie 

De interne communicatie in de sectie brandweerzorg is tot stand gekomen. Aandachtspunten zijn het aanbrengen 

van structuur in het delen van informatie in de sectie, het borgen van de voortgang van acties zodat inzichtelijk is 

of acties volledig zijn uitgevoerd en het delen van acties en besluiten met andere teams.  

 

Oefendoel: Het hanteren van de inzetprocedure gevaarlijke stoffen  

De sectie brandweerzorg heeft gebruik gemaakt van het rampbestrijdingsplan van Sachem. Het plan is gebruikt 

voor het bepalen van de inzet. Zo werd bijvoorbeeld de meetstrategie bijgesteld na het raadplegen van het plan 

toen bleek dat fosgeen in het RBP ook als risico was opgenomen. 

 

Conclusie 

Het rampbestrijdingsplan van Sachem is gehanteerd.  

 

Oefendoel: Samenwerking en informatie-uitwisseling met de vraagregisseur bij het RIVM  

De meetplanleider heeft contact gezocht met de coördinator milieu ongevallen dienst (MOD) van het RIVM over 

de te kiezen meetstrategie. De MOD heeft hierin aangegeven dat het voorstel van de meetstrategie correct was 

(uitvoeren van CO en HCL metingen). Ook werd aangegeven dat het meten op epichloorhydrine zinvol werd 

geacht.  

Vanuit de brandweer is geen verdere advisering gevraagd aan het RIVM over de interpretatie van de 

meetgegevens, bestrijding van het incident (blussen versus uitbranden) en/of de gevolgen op de lange termijn in 

relatie tot volksgezondheid en milieuschade. 

 

Conclusie 

De sectie brandweerzorg heeft de samenwerking gezocht met het RIVM door advies te vragen op het gebied van 

de meetstrategie. Hiermee is voldaan aan het oefendoel. De sectie had de samenwerking nog verder kunnen 

benutten door advies te vragen over de bestrijding en de gevolgen voor de lange termijn etc.. 

 

4.6. Politiezorg 

Oefendoel: Samenwerking en interne communicatie tussen OvD-P in het CoPI en de sectie politiezorg in 

het ROT  

 Actief inzetten voor een gezamenlijk resultaat en een gemeenschappelijk belang  

 

Direct na aankomst spraken de AC-P en de Hmob af dat de Hmob contact moest zoeken met de OvD-P om te 

informeren naar de bijzonderheden van het incident en de genomen maatregelen. Omdat de Hmob telefonisch 

geen contact kreeg met de OvD-P belde hij de centralist van de meldkamer en vroeg naar: 

 Effectgebied. 

 Windrichting. 

 Gezondheidsklachten bij de collega’s. 

 

In het verdere verloop van de test heeft de sectie de OvD-P wel kunnen bereiken en is er verdere afstemming 

geweest over de voortgang en knelpunten in het brongebied. Naast afstemming met de OvD-P is er ook 

afstemming gezocht met de politievertegenwoordiger in het GBT over de laatste stand van zaken. 

 

Afstemming binnen de sectie politiezorg vond plaats tussen de AC-P en Hmob (tussen de ROT-overleggen). In dit 

contact werd gesproken over de voortgang en problemen bij het incident en de vragen vanuit het ROT. De CCB-

adviseur zat in de kantoortuin en had daar afstemming met de overige secties. Aandachtspunt is het borgen van 

de onderlinge afstemming tussen de CCB en Hmob. Doordat de functionarissen werkzaam waren in andere 

ruimten, werd informatie niet altijd (direct) gedeeld en waren de functionarissen soms opzoek naar elkaar. 

Daarnaast had de sectie problemen met het LCMS, waardoor zij niet instaat waren de tekst in te voeren in het 

LCMS. Besluiten en acties die genomen waren in de sectie waren hierdoor niet zichtbaar voor andere teams.  

 

 



58 

Conclusie 

De interne communicatie in de sectie politiezorg is tot stand gekomen. Hierbij vond zowel afstemming plaats met 

de OvD-P als de strategisch adviseur in het GBT. Aandachtspunten zijn het aanbrengen van structuur in de 

afstemming tussen de Hmob en CCB-adviseur en het verhelpen van het probleem met de tekstinvoer in het 

LCMS zodat acties en besluiten van de sectie gedeeld kunnen worden met andere teams. 

 

4.7. Bevolkingszorg 

Oefendoel: Samenwerking en interne communicatie tussen OvD-Bz in het CoPI en de (staf)sectie 

bevolkingszorg in het ROT en de incidentgemeente  

 Actief inzetten voor een gezamenlijk resultaat en een gemeenschappelijk belang  

 

Vanuit de sectie bevolkingszorg is aan het eind van de systeemtest contact gezocht met de OvD-Bz. Dit omdat 

aan het einde van de test de sectie vanuit de stafsectie doorkreeg wie de OvD-Bz was. De stafsectie 

bevolkingszorg heeft eerder contact gehad met de OvD-Bz. Deze afstemming vond niet op vaste momenten 

plaats.  

 

De samenwerking tussen de sectie en de stafsectie in de incidentgemeente verliep niet optimaal. Doordat de 

vergaderklok van de stafsectie in Zaltbommel (incidentgemeente) niet was afgestemd met het ROT was 

afstemming lastig. Zo kregen de leden van de regionale sectie soms lastig contact met de lokale stafsectie omdat 

zij op dat moment in overleg waren. Wanneer de stafsectie in Zaltbommel contact opnam met de sectie omdat zij 

vragen en knelpunten hadden voor het ROT, zat de AC-Bz in overleg en kon hij deze punten daardoor niet meer 

meenemen in zijn overleg.  

 

Conclusie 

Het contact tussen de regionale en lokale sectie is tot stand gekomen waardoor informatie gedeeld kon worden. 

De wijze waarop kan nog worden verbeterd zodat beide teams elkaar beter kunnen ondersteunen.  Hetzelfde 

geldt voor het contact met de OvD-Bz. Maak afspraken over de wijze waarop afstemming plaats vindt en op 

welke momenten.  

 

Oefendoel: Politiek bestuurlijk inzicht  

 Herkennen en begrijpen van politiek bestuurlijke processen en besluitvorming die van invloed zijn op de 

voorliggende crisis.  

 

Politiek bestuurlijke onderwerpen werden uit het ROT meegenomen richting bevolkingszorg, denk hierbij aan:  

 Onderzoeken van de vergunningverlening. 

 Milieu(vervuiling). 

 Eventuele voorbereiding op grootschalige evacuatie. 

 

Zowel de sectie als stafsectie speelden bij het herkennen en aandragen van gevoeligheden een beperkte rol. Het 

oppakken van deze onderwerpen vond veelal plaats nadat deze waren benoemd in het ROT en verder opgepakt 

dienden te worden binnen bevolkingszorg, zoals het treffen van voorbereidingen van een grootschalige evacuatie 

en het opvragen van vergunningen.  

 

Conclusie 

De teams hebben niet actief politiek bestuurlijke gevolgen herkend en benoemd.  

 

4.8. GHOR 

Oefendoel: Samenwerking en interne communicatie tussen OvD-G in het CoPI, de backoffice GHOR en de 

sectie GHOR in het ROT  

 Actief inzetten voor een gezamenlijk resultaat en een gemeenschappelijk belang. 

 Advisering ROT. 
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Tussen AC-Gz en OvD-G is regelmatig contact geweest, meestal was er contact na afloop  van de ROT-

vergadering. Tijdens dit contact werd nieuwe informatie gedeeld en afstemming gezocht over de 

uitvoeringsactiviteiten. De HIN verving zo nodig de AC-Gz als deze in overleg was. Doordat regelmatig contact 

werd gezocht en informatie werd gedeeld, verliep de samenwerking tussen de AC-Gz en OvD-G goed.  

 

De HON (backoffice) onderhield contact met de sectie GHOR over de voortgang en afronding van acties, zoals 

de inventarisatie van de verpleeg- en verzorginstellingen. Daarnaast was contact over nieuwe ontwikkelingen in 

het incident en werden enkele taken vanuit de sectie overgedragen naar de backoffice, voorbeeld: het bellen van 

ketenpartners.  

 

De sectie heeft geen beslispunten aangedragen aan het ROT of GBT.

 

Conclusie 

De samenwerking en interne communicatie tussen de sectie en backoffice verliepen goed. Beide teams wisten 

elkaar te vinden en hebben elkaar kunnen ondersteunen in het oppakken van werkzaamheden. Aandachtspunt is 

het adviseren van het ROT, hier is beperkt aandacht aangegeven.  

 

Oefendoel: De backoffice GHOR is binnen een uur na alarmering door AC-Gz operationeel  

Om 19:28 uur werd opgeschaald naar GRIP 3, waarna de AC-Gz de medewerkers van het actiecentrum heeft 

opgeroepen. De dienstdoende HON (hoofd ondersteuning backoffice ) is eerst naar de sectie GHOR gegaan voor 

nadere informatie en opdrachten en daarna is hij opgekomen in de backoffice.  

 

De volgende opkomsttijden zijn waargenomen: 

 Hoofd ondersteuning backoffice – 20:57 uur. 

 Administratief medewerker – 21:05 uur. 

 Medewerker backoffice – 21:08 uur. 

 Medewerker backoffice – 21:14 uur. 

 

De backoffice was om 21:20 uur operationeel. 

 

Conclusie 

De backoffice was niet binnen een uur na alarmering operationeel.  

 

Oefendoel: De deelnemers weten hoe de backoffice GHOR dient te worden opgestart  

De leden van de backoffice zijn instaat om de backoffice na opkomst snel en efficiënt op te starten. De benodigde 

systemen (logboek backoffice, LCMS, GHOR4all, etc.) werden opgestart en vervolgens werd ingelogd. Hierbij 

maakte het team gebruik van instructies waarin inloggegevens en taakinformatie zijn opgenomen.  

 

Conclusie 

Deelnemers weten hoe de backoffice opgestart moet worden en voerden dit ook zo uit.  

 

Oefendoel: De deelnemers kunnen inloggen in LCMS  

Alle leden in de backoffice hebben toegang tot het LCMS en lezen het systeem uit. In de sectie hield het hoofd 

informatie (HIN) het beeld bij en vulde het eigen tabblad van de sectie.  Het hoofd publieke gezondheid (HPG) 

had geen inlogcode voor het LCMS waardoor zij afhankelijk was van de informatie die de HIN inbracht.  

 

Conclusie 

Alle deelnemers in de backoffice hadden toegang tot het LCMS en waren ingelogd. De HPG in de sectie had 

geen inlogcode en werd zodoende geïnformeerd door de HIN die wel was ingelogd.  



Oefendoel: De deelnemers weten de materialen te vinden om hun werkzaamheden uit te voeren  

De leden van de backoffice wisten de benodigde materialen te vinden en toe te passen. Zo werd in de backoffice 

gebruik gemaakt van verschillende systemen (GHOR4ALL, LCMS), beschikten de leden over de benodigde 
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inloggegevens en werden de geldende procedures en taakkaarten erbij gepakt.  

 

Conclusie 

De deelnemers weten de materialen te vinden die zij nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren. 

 

Oefendoel: De deelnemers komen tot een taakverdeling  

De leden van de backoffice hebben onderling taken verdeeld. Deze taakverdeling zag er als volgt uit:  

 HON: geeft opdrachten, checkt of de taken zijn uitgevoerd en communiceert met sectie GHOR. 

 Amac: bijhouden van logboek. 

 Medewerker backoffice: mailbehandeling, ziekenhuizen infomeren, GHOR4all.  

 Medewerker backoffice: LCMS, verzorginstellingen, huisartsenposten.  

 

Herhaaldelijk werden door de HON de acties geïnventariseerd en werden de prioriteiten gezamenlijk met de 

leden van de backoffice bepaald. De acties werden vervolgens naar prioriteit verdeeld onder de leden.  

 

Conclusie 

De deelnemers komen tot een taakverdeling en passen deze toe.  

 

Oefendoel: De deelnemers hebben duidelijkheid over hun eigen rol in de backoffice GHOR  

In een eerste overleg kwam het team, onder leiding van de HON, tot een taakverdeling gekomen. Deze was voor 

iedereen duidelijk en werd gehanteerd tijdens de hele inzet. Gezien de wijze waarop de backoffice werd ingericht 

en de taken zijn opgepakt, lijken de deelnemers voldoende kennis te hebben over de wijze waarop zij hun rol 

moeten oppakken.  

 

Conclusie 

Deelnemers zijn bekend met de rollen in de backoffice, zowel hun eigen rol als die van anderen.  

 

Oefendoel: De deelnemers kunnen een logboek bijhouden in de backoffice GHOR (rol van Amac)  

Bij aanvang startte het hoofd ondersteuning met een overleg waarbij aandacht was voor de beeld- en 

oordeelsvorming en de opdrachtenverstrekking voor het team. Na dit eerste overleg werd geen formeel overleg 

meer georganiseerd. Afstemming over taken en acties vond bilateraal plaats tussen het hoofd ondersteuning en 

de medewerkers of tussen de medewerkers onderling.  

De aandachtspunten en acties die werden besproken werden door de administratief medewerker bijgehouden in 

een logboek (Excel bestand). In dit logboek werd per actie de datum, tijd, omschrijving, actiehouder, maatregel en 

status aangegeven.  

 

Conclusie 

De Amac heeft een logboek bijgehouden. Aandachtspunt is het plenair delen van de acties en besluiten die 

worden opgenomen in dit logboek. Dit gebeurde tijdens de test niet, waardoor de voortgang van acties niet met 

alle leden is gedeeld. Advies is om dit wel te doen zodat alle leden weten wat de stand van zaken is. Dit kan al 

door op vaste momenten het logboek te projecteren op een groot scherm en de openstaande actie te bespreken 

op voortgang.  

 

Oefendoel: De deelnemers kunnen aangeven wat ze nodig hebben om hun taak en rol in de backoffice 

GHOR goed uit te voeren.  

De leden van het team hebben niet specifiek aangegeven wat ze nodig hadden om hun taak en rol goed uit te 

kunnen voeren. De middelen die aanwezig waren zijn gebruikt en daarbij heeft het team niet expliciet 

aangegeven dat zaken ontbraken.  

 

Conclusie 

De deelnemers hebben niet aangegeven dat zij middelen hebben gemist bij de uitvoering van hun taak en rol. 

Mogelijk dat het gebruik van een beeldscherm waarop het logboek of een actielijst geprojecteerd kan worden van 

toegevoegde waarde voor het team kan zijn. Een bord waarop mee geschreven kan worden kan ook bijdragen 
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aan het beter uitvoeren van taken. Tijdens de test is dit niet benoemd, maar het gebruik van deze 

ondersteunende middelen kunnen wel helpen in het nog beter uitvoeren van de taken. 

 

Oefendoel: De deelnemers kunnen GHOR4All opstarten en gebruiken.  

Alle leden van de backoffice waren ingelogd in GHOR4All.  

 

Conclusie 

De deelnemers kunnen GHOR4All opstarten en gebruiken. 
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BIJLAGEN  
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BIJLAGE A 
Afkortingen 

 

AC-B  Algemeen commandant brandweerzorg  

AC-Bz  Algemeen commandant bevolkingszorg  

AC-Gz  Algemeen commandant geneeskundige zorg  

AC-P  Algemeen commandant politiezorg  

AGS  Adviseur gevaarlijke stoffen 

Amac  Administratief medewerker actiecentrum 

BOB   Beeld oordeel besluit 

BRZO   Besluit Risico's Zware Ongevallen 

Bz  Bevolkingszorg 

CaCo  Calamiteitencoördinator 

CCB  Conflict- en crisisbeheersing 

CoPI  Commando plaats incident 

FIR  First impression report  

GAGS  Gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen 

GBT  Gemeentelijk beleidsteam 

GGD   Gemeentelijke gezondheidsdienst 

GHOR   Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio 

GMK   Gemeenschappelijke meldkamer 

GMS   Geïntegreerd meldkamer systeem  

GRIP   Gecoördineerde regionale incidentenbestrijdingsprocedure 

HIN  Hoofd informatie 

Hmob  Hoofd mobiliteit 

HPG  Hoofd publieke gezondheidszorg 

HTo  Hoofdtaakorganisatie 

LCMS   Landelijk crisismanagement systeem 

MOD  Milieu ongevallen dienst 

MPL  Meetplanleider 

OL  Operationeel leider 

OVD-B   Officier van dienst brandweer  

OVD-Bz  Officier van dienst bevolkingszorg 

OVD-G   Officier van dienst geneeskundig 

OVD-P   Officier van dienst politie 

RBP  Rampbestrijdingsplan 

ROT  Regionaal operationeel team  

SIS  Slachtofferinformatie systematiek (verwanteninformatie; voormalig CRIB) 

TO  Taakorganisatie 

W.A.S.   Waarschuwing en alarmering systeem 
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BIJLAGE B 
Bronnen 

 

Onderstaande documenten zijn gebruikt voor het onderzoek en de beantwoording van de vragen in het 

toetsingskader. De documenten zijn op te vragen bij de veiligheidsregio Gelderland-Zuid en V&R. 

 

Regionale planvorming 

 Beleidsplan Multidisciplinair opleiden, trainen, oefenen en borgen 2010-2013 

 Continuïteitsplan, 11 maart 2014 

 Convenant voor regionale samenwerkingsafspraken tussen de Drinkwatersector, veiligheidsregio 

Gelderland-Zuid , en Politieregio Gelderland-Zuid  

 Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen de veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Rijkswaterstaat 

Oost Nederland en het waterschap Rivierenland 

 Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen veiligheidsregio Gelderland-Zuid , Politie-eenheid 

Oost-Nederland en netbeheerders van Gas en Elektriciteit  

 Deelplan sectie communicatie 

 Draaiboek informatie 

 Draaiboek publieke zorg 

 Fallback procedure v1.1, juni 2013 

 Handboek OvDBz 

 Handboek sectie bevolkingszorg, versie 1.12 

 Handreiking regionale implementatie SIS (2.0) 

 Jaarplan multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen 2016 

 Landelijk Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen veiligheidsregio’s, Politie en ProRail 

 Multidisciplinair handboek informatiemanagement veiligheidsregio Gelderland-Zuid 

 Project Risicoprofiel veiligheidsregio Gelderland-Zuid 

 Regionaal Beleidsplan 2016-2019, conceptversie 

 Regionaal Beleidsplan Gelderland-Zuid 2012-2015 

 Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid, versie 1.2., 27 januari 2014 

 Regionaal Risicoprofiel veiligheidsregio Gelderland-Zuid (nog vast te stellen) 

 Verslag openbare vergadering regionaal college Gelderland-Zuid d.d. 7 juli 2011 

 Zakboek Crisisorganisatie VRGZ 2014 

 

Waarnemingsrapportage 

 Waarneming waarnemer meldkamer 

 Waarneming waarnemer CoPI 

 Waarneming waarnemer ROT 

 Waarneming waarnemer sectie brandweerzorg 

 Waarneming waarnemer sectie politiezorg 

 Waarneming waarnemer sectie geneeskundige zorg 

 Waarneming waarnemer sectie bevolkingszorg 

 Waarneming waarnemer sectie communicatie 

 Waarneming waarnemer GBT  

 Waarneming waarnemer stafsectie bevolkingszorg (incidentgemeente)  

 Waarneming waarnemer Informatiemanagement CoPI 

 Waarneming waarnemer Informatiemanagement ROT 

 Waarneming waarnemer backoffice GHOR 

 

Documenten verzameld tijdens de systeemoefening 

 Uitdraai GMS 
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 Uitdraai LCMS (journaal & eindbeeld) 

 Rapportages communicator 

 Notulen/flip-over vellen/aantekeningen 

 WhatsApp chat (communicatie, AC-Bz) 

  



BIJLAGE C 
Organisatie bevolkingszorg 

 

 



OOV ALERT BELT… 
WAT MOET U DOEN?

INSTRUCTIE EN TIPS VOOR HET GEBRUIK 
VAN HET ALARMERINGSSYSTEEM 
VAN DE VEILIGHEIDSREGIO GELDERLAND-ZUID

U vervult 
een functie binnen de crisisbeheersing in Gelderland-Zuid. Hiervoor kunt u worden opgeroepen door OOV Alert. In deze folder leest u hoe dit werkt en wat er van u wordt verwacht als OOV Alert belt.



OOV ALERT BELT… 
WAT MOET U DOEN?

SLIM SYSTEEM
OOV Alert is een slim alarmeringssysteem, waarmee u kunt 
worden opgeroepen voor uw functie in de crisisbeheer-
sing of bij andere calamiteiten. Het systeem maakt voor de 
alarmering gebruik van uw mobiele telefoon en/ of vaste 
telefoon, zowel op het werk als thuis. OOV Alert zorgt 
ervoor dat de juiste personen in voldoende aantal worden 
gealarmeerd.

KEUZEMENU
In de meeste gevallen krijgt u via OOV Alert een algemene 
boodschap en een keuzemenu te horen.
Door middel van het keuzemenu kunt u aangeven of u 
beschikbaar bent. In bepaalde gevallen wordt OOV Alert 
gebruikt om u met een gerichte boodschap (zonder keuze-
menu) over een bepaalde situatie te informeren. OOV Alert 
kan dus bellen om u te informeren of om u te alarmeren.

INFORMATIEBERICHT
Als het doel is om u te informeren, dan ontvangt u een 
niet-interactieve boodschap. Deze boodschap kan een me-
dedeling inhouden of een instructie. Zodra OOV Alert klaar 
is, wordt de verbinding automatisch verbroken.

ALARMERINGSBERICHT
Als het doel is om u te alarmeren, wil OOV Alert een aantal 
dingen van u weten (zie de instructie in deze folder). U ont-
vangt daartoe een interactieve boodschap, met één of meer 
keuzemogelijkheden. 

SMS BERICHT
Aansluitend aan de alarmering ontvangt u een SMS bericht 
op uw mobiele telefoon met het bericht dat het scenario 
‘X’ is geactiveerd. Dit bericht wordt alleen verzonden aan 
degene die hij gebeld heeft.

TESTALARM EN OEFENING
De alarmering via OOV Alert wordt regelmatig getest. Ook 
kan de alarmering deel uitmaken van een oefening. In 
beide gevallen wordt duidelijk vermeld dat het om een test 
of oefening gaat. Beantwoord de vragen vervolgens zoals u 
dat ook zou doen bij een daadwerkelijk incident. U hoeft
bij een alarmeringstest niet binnen de gestelde tijd op de 
afgesproken locatie te komen. Bij een alarmeringsoefening 
wordt u wel verwacht. Dit wordt dan expliciet aangegeven 
in het alarmeringsbericht.

GEEF WIJZIGINGEN DOOR
Zonder actuele (bereikbaarheids) gegevens kan OOV Alert 
u niet effectief alarmeren. Geef wijzigingen in uw gege-
vens (telefoonnummers, functie) daarom meteen door aan 
onderstaande beheerders.

WERKT U BIJ EEN GEMEENTE?
Gemeenteambtenaren kunnen wijzigingen doorgeven aan 
de eigen ambtenaar openbare veiligheid of aan bevolkings-
zorg@vrgz.nl indien zij een functie in één van de regionale 
pools bevolkingszorg of crisiscommunicatie bekleden.

WERKT U BIJ EEN HULPDIENST? 
Medewerkers van brandweer, politie, GHOR, RAV en de 
gemeenschappelijke meldkamer kunnen wijzigingen door-
geven via 
Brandweer: gerrit.klop@vrgz.nl of stefan.de.greef@vrgz.nl
GHOR: pascal.hendriks@vrgz.nl
RAV: paul.sanders@vrgz.nl
Politie: fred.van.haaren@politie.nl

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het 
alarmeringsproces.

LUISTER ALTIJD GOED NAAR HET BERICHT: 

- GAAT HET OM EEN DAADWERKELIJK INCIDENT, EEN OEFENING OF EEN TEST? 

- WORDT U BINNEN DE GESTELDE TIJD OP DE AFGESPROKEN LOCATIE VERWACHT (INCIDENT, OEFENING)? 

- OF HOEFT U NIET OP TE KOMEN (TEST)? 

mailto:bevolkingszorg%40vrgz.nl?subject=
mailto:bevolkingszorg%40vrgz.nl?subject=
mailto:gerrit.klop%40vrgz.nl?subject=
mailto:stefan.de.greef%40vrgz.nl?subject=
mailto:pascal.hendriks%40vrgz.nl?subject=
mailto:paul.sanders%40vrgz.nl?subject=
mailto:fred.van.haaren%40politie.nl?subject=


OOV ALERT BELT… 
WAT MOET U DOEN?

INSTRUCTIE
IN GEVAL VAN EEN ALARMERING DOORLOOPT 
OOV ALERT DE VOLGENDE STAPPEN MET U:

1

2

3

4

OOV Alert belt.
U neemt de telefoon op.

U hoort een welkomstboodschap.

U hoort het scenario waarvoor u wordt opgeroepen.

OOV Alert vraagt u om bevestiging van uw functie 
binnen de voor uw functie geldende opkomsttijd.

5 OOV Alert bedankt u voor uw medewerking 
en verbreekt de verbinding.

6 Indien u uw komst heeft bevestigd, wordt u binnen 
de gestelde tijd verwacht op de afgesproken locatie.

U bevestigt dat u deze functie bekleedt. 
VOOR JA TOETS 1

U geeft aan dat u deze functie niet bekleedt 
of binnen de gestelde tijd niet aanwezig 
kunt zijn. VOOR NEE TOETS 2  

Om het bericht nogmaals te beluisteren 
TOETS 3

1

2

3



OOV ALERT BELT… 
WAT MOET U DOEN?

TIPS
Sla het nummer van OOV Alert (055-3682233) op in het geheu-
gen van uw telefoon en gebruik indien mogelijk voor dit nummer 
een afwijkende ringtone. Zo werkt OOV Alert voor u optimaal als 
alarmeringssysteem.

Informeer uw gezinsleden en/of huisgenoten en collega’s over 
OOV Alert.

Iemand voor wie het alarmeringsbericht niet bedoeld is (en die de 
telefoon heeft opgenomen), kan het beste na de welkomstbood-
schap in het keuzemenu aangeven dat hij of zij niet de gevraagde 
operationele functie bekleedt. OOV Alert verbreekt dan zelf de ver-
binding en gaat door met het volgende telefoonnummer waarmee 
u in de alarmeringscomputer bekend bent.

Verbreek nooit zelf de verbinding, maar wacht tot OOV Alert de 
verbinding met u verbreekt. Zo weet u zeker dat het alarmerings-
proces is voltooid.

Als u uw telefoon niet opneemt, zal OOV Alert (door de klankac-
tivatie) wel een deel van het bericht inspreken op de voicemail. U 
kunt niet meer reageren op deze ingesproken tekst en u wordt 
ook niet verwacht. Er is immers door u geen selectie gemaakt in 
het keuzemenu. Mogelijk probeert OOV Alert u op een andere 
telefoon of een later tijdstip nogmaals te bereiken. 

Tenzij dit door OOV Alert wordt gevraagd, bel nooit zelf met de 
gemeenschappelijke meldkamer van de hulpdiensten. Die is ten 
tijde van een incident druk met de coördinatie van het incident. 

Bel na alarmering niet meteen uw collega’s om te informeren of zij 
ook/wel beschikbaar zijn of naar de opkomstlocatie komen. Zij zijn 
dan niet bereikbaar voor OOV Alert. Dit kan het alarmeringsproces 
vertragen.

Als u hebt aangegeven binnen de gestelde opkomsttijd aanwezig 
te zijn op de afgesproken locatie, dan wordt ook op uw komst ge-
rekend. Houd wel altijd rekening met de geldende verkeersregels.

MEER INFORMATIE
Wilt u meer informatie of heeft u 
vragen over OOV Alert? Dan kunt 
u contact opnemen met het Veilig-
heidsbureau van de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid. 
Telefoon 088-457 50 35 
of E-mail bevolkingszorg@vrgz.nl

Deze folder is een uitgave van de 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 
en bestemd voor iedereen die een 
repressieve functie heeft in de crisis-
beheersing van de regio.
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