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Inhoud
Grootschalige inzet bij brand wooncomplex 2

Op pagina 2 leest u meer over de grootschalige inzet
van de hulpdiensten bij de grote brand in de Nijmeegse
wijk Neerbosch-Oost, die in de vroege ochtend van 20
februari begon.

Vooraf
In deze Multi>Nieuws vindt u een overzicht van actualiteiten en activiteiten uit het eerste kwartaal van 2015.
De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
(VRGZ) organiseerde verschillende
bijeenkomsten voor partners, gemeenten en bestuurders, zoals de regionale bijeenkomst bevolkingszorg in
Wijchen en de bestuurlijke bijeenkomst van de GHOR in
Herwijnen. Van beide goed bezochte bijeenkomsten vindt
u een uitgebreid verslag: in deze Multi>Nieuws én op

onze vernieuwde website www.vrgz.nl, waar we u in deze
nieuwsbrief regelmatig naar doorverwijzen.
Verder leest u over twee ‘in eigen huis’ ontwikkelde instrumenten: het Instrument Ruimtelijke Veiligheid (IRV)
en de tool Multibeeld. Het IRV helpt gemeenten bij het
maken van afgewogen keuzes in ruimtelijke ordening.
Op pagina 7 vindt u vijf vragen én antwoorden hierover.
De tool Multibeeld ondersteunt de calamiteitencoördinator op de meldkamer in het eerste uur van een (groter)
incident bij het efficiënt en eenduidig doorzetten van
incidentinformatie. Op pagina 8 vertelt de technisch ontwikkelaar er meer over.
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Deze nieuwsbrief opent met een korte terugblik op het
GRIP 3-incident dat op 20 februari plaatsvond in Nijmegen: de brand in het wooncomplex aan de O.C. Huismanstraat. Dit incident, dat aan vier bewoners het leven
kostte, heeft veel impact op de Nijmeegse gemeenschap
en op de hulpdiensten. Ook is er veel media-aandacht. Op
dit moment lopen er verschillende onderzoeken naar de
brand.
Marijke van Veen
Algemeen directeur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
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Grootschalige inzet hulpdiensten tijdens brand
wooncomplex in Nijmegen
Bij een zeer grote brand in het wooncomplex aan de
O.C Huismanstraat in de Nijmeegse wijk NeerboschOost is in de vroeg ochtend van vrijdag 20 februari
opgeschaald naar GRIP 3. Ruim 200 hulpverleners
van brandweer, geneeskundige hulpverlening, politie, gemeente én de buurregio kwamen ter plaatse
in actie, terwijl nog eens vele collega’s aan de slag
waren op het Regionaal Operationeel Centrum (ROC)
en stadhuis. Vijftig bewoners werden gered uit
het complex. Vier bewoners overleden later aan de
gevolgen van de brand.

Napraten en ervaringen delen
De gevolgen van dit incident waren en zijn groot. Hubert
Bruls, burgemeester van Nijmegen, en Marijke van Veen,
algemeen directeur van de VRGZ, hielden daarom samen
een bedankbijeenkomst voor alle betrokken hulpverleners.
Op woensdag 4 maart verzamelden velen van hen zich

in restaurant De Kazerne in Nijmegen. Daar werden zij
toegesproken door Hubert Bruls en Marijke van Veen en
bedankt voor hun inzet tijdens de brand. Ook gaf deze
bijeenkomst de betrokkenen de mogelijkheid om op
informele wijze met elkaar te kunnen napraten over hun
ervaringen; een initiatief dat zeer werd gewaardeerd door
de aanwezigen.

‘Er zijn in Neerbosch-Oost zo’n 200 à 250 mensen aan de
slag geweest’, vertelt Roland Pricken, die tijdens de brand
leider van het Commando Plaats Incident (COPI) was. Hij
noemt op: ‘Vele ambulances, de geneeskundige combinatie, de traumahelikopter, de brandweercompagnie van
onze regio, de brandweercompagnie uit de regio Gelderland-Midden en vele politiemensen waren betrokken bij
de bestrijding van het incident en het redden en verzorgen van de bewoners.’
Acht tankautospuiten en vier hoogwerkers
Marcel Jonkman was compagniescommandant bij de
brand en vult aan: ‘Met acht tankautospuiten zijn we aan
de slag geweest met het redden van mensen.’ Daarnaast
werden bij de redding vier hoogwerkers van de brandweer ingezet. Ook op het ROC in het politiebureau aan
de Stieltjesstraat en het Nijmeegse stadhuis waren veel
mensen aan het werk, vanuit de stafsecties brandweer,
geneeskundige hupverlening, politie, bevolkingszorg en
communicatie.
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Bestuurlijke bijeenkomst GHOR in teken van
klimaatverandering

RAV neemt ambulancepost Beuningen officieel
in gebruik
De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) van de VRGZ
heeft op 12 maart de nieuwe ambulancepost in Beuningen officieel in gebruik genomen. Carol van Eert, burgemeester van Beuningen, opende de nieuwe ambulancepost op feestelijke wijze. De post in Beuningen biedt
ruimte aan drie ambulances die dag en nacht paraat staan.
Strategische ligging
De ambulances in de regio Gelderland-Zuid zijn verspreid
over zeven locaties, zodat deze overal in de regio snel ter
plaatse kunnen zijn. De locatie van de post Beuningen is
gekozen vanwege de centrale ligging en de snelle uitwijkmogelijkheden via de A73.

Op vrijdag 27 februari organiseerde de sector GHOR
haar jaarlijkse bijeenkomst voor burgemeesters
en bestuurders van ketenpartners, dit keer in het
prachtig gelegen GEO-fort in Herwijnen.
Het thema van de bijeenkomst was de klimaatverandering
en de gevolgen daarvan voor hulpdiensten en gemeenten.
Misverstanden en risico’s
Moniek Pieters, directeur van de GHOR en de GGD, opende de bijeenkomst en heette de aanwezige bestuurders
van harte welkom. Daarna gaf zij het woord aan Reinier
van den Berg, die naar eigen zeggen als zevenjarig

jongetje al dagelijks aantekeningen over het weer maakte. De weerman en meteoroloog ging in zijn presentatie
in op de misverstanden rondom klimaatverandering en de
risico’s die op ons afkomen. Ook de tweede spreker Frans
van de Ven, teamleider stedelijk waterbeheer bij Deltares,
ging in zijn boeiende prestatie verder in op het thema en
de gevolgen ervan, zoals hoogwater maar vooral ook hitte
en droogte.
Lees het uitgebreide verslag
Wilt u weten wat er nog meer aan bod kwam tijdens deze
bestuurlijke bijeenkomst? Een uitgebreid verslag vindt u
hier:
Verslag bestuurlijke bijeenkomst GHOR 27/02/2015
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Samenwerken aan de meldkamer van
de toekomst

Algemeen bestuur stelt Regionaal
Ambulanceplan vast

Partners geven GHOR een 7,6

Het algemeen bestuur van de VRGZ heeft op 12 februari
het Regionaal Ambulanceplan (RAP) over de periode 20152019 vastgesteld.

Eind vorig jaar hield de GHOR een klanttevredenheidsonderzoek onder haar crisis- en ketenpartners. 55 van de 99
aangeschreven partners deden mee aan het onderzoek,
wat de respons op 58 procent bracht. In februari maakte
de sector de resultaten bekend.
De algemene dienstverlening van de GHOR wordt met
een 7,6 goed beoordeeld en is in vergelijking met 2009
toegenomen (7,3). Lees verder op onze website voor een
samenvatting van alle resultaten en een download van
het volledige rapport.

Strategisch beleidsplan
Het RAP is een strategisch beleidsplan waarin de regionale visie op ambulancezorg in de keten van spoedeisende
medische hulpverlening in de regio is opgenomen. U kunt
het volledige RAP 2015-2019 downloaden via de website
van de veiligheidsregio.

Op 12 februari is de website van de kwartiermakersorganisatie Landelijke Meldkamerorganisatie
(KLMO) live gegaan: www.k-lmo.nl. Daarop is informatie te vinden over de kwartiermakersorganisatie,
de transitie en over zaken als financiën, personeel en
organisatie, diensten, producten en ICT.
Om nu en in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan
de vraag van de burgers, moet de meldkamer anders
worden ingericht. De 22 meldkamers van de veiligheidsregio’s worden daarom samen met de meldkamerfuncties
van de landelijke eenheid van de politie in Driebergen en
de meldkamers van de Koninklijke Marechaussee (kMar)
samengevoegd tot één Landelijke Meldkamerorganisatie
met tien locaties.
Informatie over voortgang
Momenteel bereidt de kwartiermakersorganisatie deze
verandering voor samen met de betrokken partijen;
politie, brandweer, ambulancezorg, veiligheidsregio’s
en KMar. Via de nieuwe website wordt u op de hoogte
gehouden van dit proces. U vindt er verder veel gestelde
vragen en ook nieuwsbrieven en achtergronddocumenten
over de Landelijke Meldkamerorganisatie.

‘Wat doe jij bij zwaailicht en sirene?’
‘Wat doe jij bij zwaailicht en sirene?’ Die vraag staat
centraal in de campagne over voorrangsvoertuigen
die op donderdag 5 maart van start is gegaan. De
campagne informeert weggebruikers over hoe zij
veilig reageren op een voertuig met zwaailicht en
sirene.
Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland
(ROV) ontwikkelde de campagne in samenwerking met
het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en regionale veiligheidspartners in Oost-Nederland, waaronder de VRGZ. De
hoofdboodschap van de campagne is: blijf kalm en reageer rustig.

kers vaak onverwacht en ook ongewenst reageren als zij
merken dat er een voorrangsvoertuig nadert. Dat leidt
regelmatig tot gevaarlijke situaties en ongelukken. Veel
voorkomende voorbeelden van ongewenst gedrag zijn
door rood licht rijden, snelheidsovertredingen, plotseling
stoppen of uitwijken en op de vluchtstrook rijden.
Behoefte aan informatie
Uit een enquête onder weggebruikers bleek dat de meerderheid denkt te weten hoe te reageren, maar bij doorvragen blijkt hun kennis ernstig tekort te schieten. Daarmee
geconfronteerd gaf maar liefst negentig procent van de
ondervraagden aan behoefte te hebben aan meer informatie.

Praktische insteek
Er is bewust gekozen voor een praktisch informerende insteek. Naast een app met kennistest
en een informatiefolder zijn er filmpjes met
adviezen voor een aantal veel voorkomende situaties. De app en filmpjes zijn bereikbaar via de
campagnewebsite: www.zwaailichtensirene.nl.
Uit onderzoek van het IFV blijkt dat weggebrui-
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Multidisciplinair oefenseizoen van start in
Groesbeek

Website VRGZ in nieuw
jasje gestoken

De website www.vrgz.nl is in een nieuw jasje gestoken.
Begin februari ging de vernieuwde site online. De website van de veiligheidsregio is nu beter leesbaar op tablet
en mobiele telefoon. Ook kent de vernieuwde versie een
nieuw ‘partner-gedeelte’, waarin die informatie en documenten worden gedeeld die relevant zijn voor crisispartners en gemeenten.

Onder een stralend lentezonnetje werd op dinsdag
10 maart het multidisciplinaire oefenseizoen geopend in Groesbeek, waar de eerste COPI-oefening
plaatsvond. De dag daarna volgde een ROT-informatiebijeenkomst en op dinsdag 31 maart werd de
eerste van vier ROT-oefeningen dit jaar gehouden.

Tijdens de COPI-oefening werden de officieren van dienst
van brandweer, GHOR, politie en bevolkingszorg samen

met de leiders COPI en informatiemanagers COPI getest
op de competenties ‘inleven’ en ‘analyseren’.
Contra-terrorisme en alertering
De ROT-informatiemiddag op 11 maart stond in het teken
van contra-terrorisme en alertering. In samenwerking met
de Politie Oost-Nederland werden de ROT-leden bijgepraat over de voorbereide incidentscenario’s en de afspraken die zijn gemaakt rondom bijvoorbeeld crisiscommunicatie. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en
Veiligheid (NCTV) informeerde de ROT-leden over hoe de

NCTV snel en gestructureerd maatregelen kan nemen om
vitale bedrijfssectoren te waarschuwen en te beschermen
bij een (dreigende) aanslag.
Eerste van drie ROT-oefeningen
Op dinsdag 31 maart trainde het ROT als team de hele
dag met elkaar in de ‘kernbezetting’. In de middag schoven ook de sectiemedewerkers aan en werd een uitdagende oefening gehouden. In juni, september en december
worden de overige drie ROT-oefeningen gehouden.
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Bijeenkomst regionale bevolkingszorg voor herhaling vatbaar
In het prachtige kasteel van Wijchen kwamen op
donderdagmorgen 26 maart ruim zestig mensen
met een rol in de regionale gemeentelijke crisisorganisatie bijeen. De bijeenkomst, georganiseerd door
het Veiligheidsbureau van de VRGZ, was bedoeld om
van elkaar te leren én elkaar (beter) te leren kennen.

De implementatie van de nieuwe, regionale bevolkingszorgorganisatie in Gelderland-Zuid is op 1 januari 2015
afgerond. Uit de evaluatie blijkt dat er een overzichtelijke
club staat van gemotiveerde en goed opgeleide functionarissen, afkomstig uit alle gemeenten en omgevingsdiensten binnen de VRGZ. Vanaf nu is het van belang om
dit niveau vast te houden, te investeren in kennis én oog
te hebben voor (het oppakken van) de open eindjes.
Vandaar dat het Veiligheidsbureau deze eerste regionale
bevolkingszorgbijeenkomst organiseerde, waarvoor de
gemeente Wijchen gastheer wilde zijn.

Simone Schouten interviewde
(v.l.n.r.) Gerald van
Vucht, Jan Steurrijs en Hennie
van de Vrande
over hun inzet bij
de brand op 20
februari in Nijmegen, die leidde tot
een GRIP 3-incident.

Nafase monstertruckdrama Haaksbergen
Simone Schouten, communicatieadviseur van de VRGZ,
opende als dagvoorzitter de bijeenkomst. Coördinerend
gemeentesecretaris Huug Derksen heette vervolgens
alle aanwezigen van harte welkom. Hij sprak zijn waardering uit voor de stappen die bevolkingszorg heeft
gezet en waar de regio op dit moment met elkaar staat:
‘Waren eerst de plannen en draaiboeken leidend, nu zijn
dat de goed opgeleide en gemotiveerde mensen.’ Daarna was het woord aan Annelies Barrett, senior adviseur
bevolkingszorg van de Veiligheidsregio Twente (VRT). Zij
nam de aanwezigen mee naar het monstertruckdrama
in Haaksbergen, dat in september vorig jaar plaatsvond.
Annelies was zelf bij dit incident betrokken als teamleider preparatie nafase. Bij aanvang verwachtte zij hier vijf
Annelies Barrett, senior adviseur bevolkingszorg van de Veiligheidsregio Twente, vertelde over haar ervaringen in de nafase van het monstertruckdrama in Haaksbergen.
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De deelnemers gingen in
groepen uiteen om per te
bekijken wat zij nodig hebben
om in de toekomst goed te
(blijven) functioneren binnen
bevolkingszorg.

dagen mee bezig te zijn, maar al snel bleek dat dit niet
voldoende was. Uiteindelijk is een heel team van functionarissen uit verschillende Twentse gemeenten vier weken
fulltime bezig geweest in de nafase. Deze bijstand is voor
de kleine gemeente die Haaksbergen is zeer waardevol
geweest.
Ervaringen GRIP 3 Nijmegen
Na de presentatie kregen de deelnemers de uitnodiging
om, onder het genot van een kop koffie of thee, een nog
onbekende collega aan te spreken en te vragen: wie ben
je, waar werk je en heb je vanuit jouw rol binnen bevolkingszorg al eens een incident meegemaakt? Dat leverde
positieve reacties op en mensen vanuit de verschillende
gemeenten maakten kennis met elkaar.
Daarna deelden drie collega’s hun ervaringen over hun
inzet tijdens de grote brand (GRIP 3) op 20 februari in
Nijmegen. Simone Schouten stelde vragen aan Gerald van
Vucht, teamleider publieke zorg, Hennie van de Vrande,
officier van dienst-bevolkingszorg en Jan Steurrijs, algemeen commandant bevolkingszorg. De grootste uitdaging voor Gerald was het verkrijgen van overzicht op een

zeer hectische opvanglocatie met veel ouderen, hulpverleners en medewerkers. Door regelmatig overleg en het
organiseren van een eigen werkruimte, slaagde hij hierin.
Zijn collega Hennie gaf hem hiervoor zijn complimenten:
‘De opvang was ontzettend goed geregeld.’

Maar zoals bij elk incident, kunnen er dingen ook beter of
anders. Daarom konden in het volgende programmaonderdeel de deelnemers zelf hun mening geven en wensen
laten weten. In vijf functiegroepen gingen zij uiteen om
de volgende vragen te beantwoorden: wat gaat goed, wat
kan beter, en waar heb ik behoefte aan als het gaat om
opleidingen of oefeningen? Deze sessie heeft zeer waardevolle informatie opgeleverd waarmee het Veiligheidsbureau aan de slag gaat. Voor de komende vier jaar maakt
het Veiligheidsbureau een ‘programma bevolkingszorg’
waarin zoveel mogelijk van de verkregen informatie en
wensen worden meegenomen.
Een pluim voor iedereen
Huug Derksen sloot de bijeenkomst af. Hij gaf aan zeer tevreden te zijn over het verloop van de ochtend. ‘Dit is wat
mij betreft voor herhaling vatbaar’, aldus Huug. Tot slot
had hij nog een verrassing in petto: om de aanwezigen
te bedanken voor hun betrokkenheid bij en inzet voor de
regionale bevolkingszorgorganisatie kregen zij een pluim:
een cadeaukaart voor een beleving naar keuze.

Coördinerend gemeentesecretaris Huug Derksen overhandigde de eerste drie ‘pluimen’ aan Jan, Hennie en Gerald.

‘Fijn om iets te kunnen betekenen’
Hennie, die vooral in de eerste uren van de brand een
spilfunctie vervulde voor bevolkingszorg, had contact
met verschillende partijen: collega’s in het COPI, de omgevingsdienst, de teamleider publieke zorg en de medewerkers van de sectie bevolkingszorg. Hij kijkt tevreden terug
op deze inzet. Hennie: ‘Het is fijn als je tijdens zo’n ernstig
incident iets kunt betekenen.’
Ondanks een wat trage opstart voor de stafsectie bevolkingszorg, kon ook algemeen commandant Jan na afschaling van het incident met een goed gevoel naar huis.
‘Ondanks dat je elkaar amper kent, verliepen de vergaderingen soepel. Mensen kennen hun rol en waren goed op
de hoogte van de situatie’, vertelde hij. Opvallend vond
Jan de rust in het team: ‘Heel anders dan de hectiek die ik
nogal eens ervaar tijdens oefeningen.’
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Instrument Ruimtelijke Veiligheid (IRV) komt eraan

5 vragen over multidisciplinair adviesinstrument
bij ruimtelijke ontwikkelingen
De VRGZ heeft in de afgelopen jaren in samenwerking met politie, gemeenten en de GGD het
Instrument Ruimtelijke Veiligheid (IRV) ontwikkeld.
Dat helpt gemeenten bij het maken van afgewogen
keuzes in de ruimtelijke ordening. Multi>Nieuws verzamelde 5 veel gestelde vragen over het instrument.

1

Waarom heeft de VRGZ het IRV ontwikkeld?
De VRGZ heeft wettelijk adviesrecht als het gaat
om externe veiligheid. Deze adviesrol is specifiek gericht
op milieuvergunningen voor en bestemmingsplannen
nabij inrichtingen en transportassen met gevaarlijke
stoffen. De VRGZ heeft echter graag, zoals ook in haar
visie staat, een bredere blik op het voorkomen van onveilige situaties. Daarom heeft de VRGZ een instrument
ontwikkeld waarmee zij het bevoegd gezag in een vroeg
stadium multidisciplinair kan adviseren bij ruimtelijke
ontwikkelingen.

2

Wat zijn de doelstellingen van het IRV?
Het instrument bundelt zoveel mogelijk veiligheidsonderwerpen die te beïnvloeden zijn door de ruimtelijk ordening, met als doelen:
• het inzichtelijk maken van de gevolgen van ruimtelijke
keuzes voor de veiligheid in de woon-, werk- en leefomgeving van personen;
• het optimaliseren van die veiligheid;
• het optimaliseren van het adviesproces om zo soepele ruimtelijke procedures mogelijk te maken en de
advisering ondersteunend te laten zijn aan een goede
ruimtelijke ordening.

3

Hoe is het IRV tot stand gekomen?
Voor de ontwikkeling en implementatie van het
instrument is in 2012 een projectgroep in het leven
geroepen. Naast de projectleider en projectsecretaris
hebben ruimtelijke ordenaars van de gemeenten Wijchen
en Zaltbommel en een vertegenwoordiger van de politie
hieraan deelgenomen. Daarnaast is een klankbordgroep
ingericht met vertegenwoordiging van ruimtelijke ordening en van hulpverleningsdiensten. De klankbordgroep
toetste de ideeën van de projectgroep en stuurde waar
nodig inhoudelijk bij.

veiligheids- en gezondheidsaspecten die worden meegenomen in het advies. De doelgroep van dit kennisdeel
zijn ruimtelijke ordenaars. Voor de veiligheidsadviseurs is
door ruimtelijke ordenaars een kennisdeel ‘ruimtelijke ordening’ opgesteld. Hiermee krijgt de adviseur informatie
en inzicht over ruimtelijke ordeningsplannen, -procedures
en –instrumenten.

5

Vanaf wanneer is het IRV beschikbaar?
In de eerste helft van 2015 vindt de besluitvorming
over het instrument plaats, waarna gestart kan worden
met de implementatie van het instrument. De VRGZ
neemt dan contact op met de gemeenten. Ook zijn de
documenten van het instrument vanaf dat moment via
de website www.vrgz.nl beschikbaar.

4

Hoe ziet het IRV eruit?
Eind 2014 zijn de producten van het Instrument Ruimtelijke Veiligheid opgeleverd.
Het instrument bestaat uit drie
delen: een inhoudelijk deel, een
procesdeel en een kennisdeel. In
het inhoudelijke deel is aangegeven op welke veiligheids- en
gezondheidsaspecten wordt gelet
bij ruimtelijke plannen. Hierbij is
onderscheid gemaakt in ruimtelijke visies (locatievraagstukken)
en bestemmingsplannen (inrichtingsvraagstukken). De afspraken
die zijn gemaakt over het afstemmen van werkprocessen, zowel
tussen de hulpverleningsdiensten
onderling als tussen gemeenten
en VRGZ, vormen het procesdeel.
Het kennisdeel ‘veiligheid’ bevat
toelichting op de verschillende
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In eigen huis ontwikkelde tool zorgt snel voor gedeeld beeld van incident

‘Tool ‘Multibeeld’ brengt de calamiteitencoördinator echt in positie’
De VRGZ realiseerde in eigen huis een tool voor de
calamiteitencoördinator op de gemeenschappelijke
meldkamer: Multibeeld. Deze tool zorgt ervoor dat
de calamiteitencoördinator alle belangrijke multidisciplinaire informatie bij een incident vlot en efficiënt kan bundelen en doorzetten, bijvoorbeeld naar
het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) en het
Landelijk Crisis Managementsysteem (LCMS). ‘Alle
betrokken functionarissen krijgen op deze manier
snel een eenduidig beeld van wat er aan de hand is.’
‘Multibeeld is een tool in Excel die we zonder externe partijen bedacht en gemaakt hebben’, legt technisch ontwikkelaar Martijn van Wijlen uit. Martijn houdt zich binnen het
Veiligheidsbureau onder meer bezig met multidisciplinaire
samenwerking, netcentrisch werken en informatiemanagement. Samen met twee collega’s van de meldkamer
constateerde hij dat er vooral op de gemeenschappelijke
meldkamer (waar politie, brandweer en geneeskundige
hulpverlening fysiek bijeen zitten) behoefte was aan gelijktijdige en eenduidige informatie bij multidisciplinaire
incidenten. ‘In die eerste dertig minuten tot een uur van
een incident komt er via heel veel verschillende communicatiemiddelen heel veel informatie vrij’, aldus Martijn. ‘De
calamiteitencoördinator heeft het daar ontzettend druk
mee in dat eerste ‘gouden uur’. Hij of zij kan al die informatie nooit én allemaal bijhouden én ook nog eens via verschillende formats of persoonlijk bij de drie afzonderlijke
meldtafels of in het veld kwijt.’

Snel en efficiënt
Met de nieuwe tool Multibeeld bundelt en deelt de calamiteitencoördinator op efficiënte wijze alle verzamelde
incidentinformatie via één systeem. Martijn: ‘Dit brengt
de calamiteitencoördinator echt in positie zodat men het
incident vóór kan blijven.’ Het overzichtelijke resultaat is
bij een multidisciplinair incident meteen te zien op grote
schermen op de gemeenschappelijke meldkamer, zodat
alle meldtafels snel dezelfde informatie hebben. Maar er
is meer. ‘Als veiligheidsregio hebben we de wettelijke verplichting om binnen vijf minuten na een grootschalig incident een startbeeld in LCMS te realiseren. Je kunt je voorstellen dat alleen al het samenstellen van een dergelijk
bericht de calamiteitencoördinator meer dan vijf minuten
kost. Daarom kan de calamiteitencoördinator verwerkte
informatie in de Multibeeld-tool met één druk op de knop
ook omzetten in een voor LCMS geschikt formaat ’
Eenduidig beeld
Multibeeld fungeert dus als hét ‘single point of information’ met daarin alle belangrijke multidisciplinaire incidentinformatie; op die plek bundelt de calamiteitencoördinator de noodzakelijke informatie en van daaruit zet hij
die door naar de meldkamer, LCMS en ook GMS. Martijn:
‘Verder kan de calamiteitencoördinator dezelfde informatie ook in een speciaal aangepaste lay-out per mail verzenden naar sleutelfunctionarissen in de crisisorganisatie
zoals de leider COPI en de operationeel leider. Zij vormen
zich als ze aanrijdend zijn graag een beeld van wat er
aan de hand is. De tool Multibeeld helpt hierbij en zorgt,
geheel in de geest van netcentrisch werken, voor een snel

Martijn: ‘De kracht van deze tool is dat hij op de werkvloer
is ontstaan en met de werkvloer samen is doorontwikkeld.’
gedeeld gezamenlijk beeld.’
Martijn geeft aan dat de tool niet alleen bij grote incidenten maar ook bij extreem weer (zoals eind maart de zware
storm) of grote evenementen kan worden ingezet. ‘Het
versterkt de synergie tussen de meldtafels en de calamiteitencoördinator.’
Klaar voor doorontwikkeling
Voor Martijn was het een technische uitdaging om de
tool te laten draaien op de ICT-omgeving van de gemeenschappelijke meldkamer, waarbij hij met beperkingen van
Excel en beveiligingen van het systeem te maken had. Dat
is dus gelukt, al noemt hij het wel ‘een uit de hand gelopen hobby’. Toch ging hij bepaald niet over één nacht ijs
bij de ontwikkeling van Multibeeld: ‘We hebben de doelgroepen er nadrukkelijk bij betrokken. Ze hebben actief
meegekeken en telkens aangegeven wat er beter kon.
De kracht van deze tool is echt dat hij op de werkvloer is
ontstaan en met de werkvloer samen is doorontwikkeld.’
Nu Multibeeld zo goed blijkt te werken en in een behoefte voorziet, is de tijd wellicht rijp voor verdere borging,
geeft Martijn aan. ‘Andere veiligheidsregio’s tonen interesse en ook de politieacademie gebruikt de tool in
hun opleiding voor calamiteitencoördinatoren. Wellicht
wordt het tijd dat de tool door een softwarebedrijf echt
als volwaardige applicatie wordt ontwikkeld en landelijk
aangeboden.’

Colofon
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