
De afgelopen maanden hebben we de gemeenten onder-
steund bij de opvang van vluchtelingen. En het ziet er 
naar uit dat wij ook de komende periode nog sterk be-
trokken blijven, gezien de toestroom en de turbulentie 
eromheen. 

Momenteel liggen ons risicoprofiel en beleidsplan ter 
consultatie bij de gemeenteraden, buurregio’s en 
ketenpartners. Ons speerpunt voor de komende vier jaar 
is integraliteit: het opzoeken van samenhang en het 
bundelen van krachten binnen en buiten onze organisatie. 
Ook willen we ons focussen op zelf- en samenredzaam-
heid en vier prioritaire risico’s: water, brand en vermin-
derd zelfredzamen, continuïteit en gevaarlijke stoffen. 
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2015 begon heftig. Ten gevolge van de grote brand in 
de O.C. Huismanstraat overleden vier bewoners van de 
flat Notenhout. Al onze medewerkers die erbij betrokken 
waren hebben zich enorm ingezet en daarbij adequaat 
opgetreden, zo blijkt uit de evaluaties van deze GRIP-3.
 
Zichtbaarheid voor onze dienstverlening rondom veilig-
heid bereikte een top in september met de doop van de 
twee nieuwe blusboten, de geslaagde multidisciplinaire 
Panne-oefening en de introductie van onze eigen 
CoPI-woordvoerderspool.

Deze week luiden we een jaar in waarin wij ons als 
VRGZ wederom op allerlei vlakken inzetten voor 
veiligheid in onze regio.

Wat zal 2016 ons brengen? Begin 
van het jaar zullen we met de op 
handen zijnde systeemtest op de 
proef worden gesteld: ‘doet’ de 
VRGZ het? Ik hoop dat het een 
sterk staaltje van integraliteit gaat 
worden. En dat we ons door samen-
werking daadkrachtig, betrouw-
baar en alert tonen. 

Voor nu proost op een vitaal, 
verbonden, veilig en verrassend 2016! 

Marijke van Veen
Algemeen directeur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
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Brandveiligheid vluchtelingenopvang Heumensoord

De brandweer wil wat betreft brandveiligheid minder regelgericht denken en han-
delen; minder de nadruk leggen op het naleven van alleen regels. In de toekomst-
visie van de brandweer wordt de nadruk gelegd op de rol van adviseur, waarbij 
het advies is gebaseerd op de risico’s. Dus meer risicogericht denken, waarbij de 
vraag centraal staat: Wat is veilig genoeg? Jan Engels en Melvin Wind van het 
voormalig brandweercluster Wijchen-Heumen brachten de afgelopen maanden 
het nieuwe denken al flink in de praktijk. ‘Ons optreden op de opvanglocatie 
Heumensoord is een schoolvoorbeeld van risicodenken’, aldus het tweetal.   

Sinds begin oktober 2015 worden vluchtelingen tijdelijk 
opgevangen op de noodopvanglocatie op Heumensoord. 
Er verrees een compleet dorp in dit natuurgebied ten 
zuidoosten van Nijmegen. ‘Maar liefst 31 slaappaviljoens, 
vijf grote eet- en recreatiepaviljoens, acht kantoorunits, 
een schoolgebouwtje voor de kleinste kinderen, een art-
senpost en apotheek’, somt Jan Engels op. Jan is specialist 
Risicobeheersing en werd in september samen met Melvin 
Wind, teamleider Risicobeheersing, betrokken bij de voor-
bereidingen van de opvanglocatie. Heumensoord biedt 
huisvesting aan zo’n 3.000 vluchtelingen, waaronder ruim 
700 kinderen. De groep kent een diverse samenstelling en 
bestaat uit gezinnen, alleenstaanden, jonge mensen en 
senioren. Ze verblijven op Heumensoord tot de start van 
hun asielprocedure, veelal zo’n vier tot vijf maanden. Dit 
betekent dat de samenstelling van de bewonersgroep, die 
bestaat uit zo’n 30 nationaliteiten, regelmatig wisselt. 

Dagtaak aan Heumensoord
‘Normaal krijg je een mooie bouwtekening op je bureau, 
heb je twee à drie weken de tijd om het grondig te bestu-
deren, de regelgeving erop na te slaan en met collega’s te 
sparren. Hoe anders was dit bij Heumensoord. Toen ik de 
tekening kreeg, stond het eerste paviljoen er al’, vertelt 
Jan. Hij had de eerste twee maanden een dagtaak aan 
Heumensoord. ‘Van maandag tot en met donderdag was 
ik druk met de controles op locatie. Daarnaast namen Mel-
vin en ik deel aan vele overleggen, want er zijn nogal wat 
partijen bij betrokken. 

‘Ons optreden op de opvanglocatie Heumensoord is een 
schoolvoorbeeld van risicodenken’, aldus Melvin Wind 
(links) en Jan Engels (rechts) van het voormalig brandweer-
cluster Wijchen-Heumen.   

Een sterk staaltje risicodenken
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Heumensoord is een bijzondere locatie. Het ligt op het 
grondgebied van de gemeente Heumen en is in eigen-
dom bij de gemeente Nijmegen. Het beheer is uitbesteed 
aan Natuurmonumenten en omdat het een waterwinge-
bied is, is ook Waterbedrijf Vitens een belangrijke partij. 
Daarnaast zaten we ook regelmatig om tafel met mede-
werkers van onder meer het COA, de politie, GGD, GHOR, 
defensie en provincie. De veelheid aan betrokken partijen 
en belangen maakte het tot een speciale klus’, vindt Jan.                     

Zoeken naar alternatieven
Dat Jan veel tijd kwijt was op locatie, is niet verwonder-
lijk, want met een bouwtekening en het Bouwbesluit 
op het bureau kwam de brandweer in dit geval niet ver. 
Melvin legt uit: ‘Het lastige is dat de paviljoens er te lang 
staan om ze als tenten te beschouwen, waarmee het 
bouwwerken zijn in de zin van het Bouwbesluit. De brand-
veiligheidsvoorschriften die gaan over branduitbreiding 
zijn echter niet toepasbaar op deze locatie. Je moet dan 
zoeken naar alternatieven en het traditionele toetsen 
aan de regelgeving loslaten. Welke risico’s moeten we 
afdekken om het veilig te maken voor de bewoners van 
Heumensoord? Op die vraag moesten we een antwoord 
vinden en dat betekende risicogericht denken en hande-
len.’ ‘Het was dus geen alledaagse klus. Ik heb ook regel-
matig met brandweercollega’s in de regio overlegd of we 
wel op de goede weg zaten’, vult Jan aan.     

Voorzieningen
Met de focus op de veiligheid van de bewoners werden 
een aantal concrete maatregelen en voorzieningen voor-
geschreven. Melvin somt op: ‘Bij brand is het zaak om 
snel te kunnen vluchten, dus moeten de loopafstanden 
zo kort mogelijk zijn. De eis geldt dat iedereen binnen 30 
meter buiten moet kunnen staan. Het is ook van belang 
dat bewoners bij brand tijdig worden gewaarschuwd. Dat 
betekent dus een brandmeldinstallatie. Maar hoe reage-
ren vluchtelingen als die installatie afgaat? Zijn ze dat 
gewend? Een goed getrainde bedrijfshulpverleningsor-
ganisatie biedt dan soelaas. Ieder slaappaviljoen heeft nu 
een bedrijfshulpverlener die op wacht zit en zorgt voor 
de ontruiming in geval van een calamiteit. Dat betekent 

dus dat er 24 uur per dag, zeven dagen in de week 31 
bedrijfshulpverleners op locatie aanwezig zijn. We hebben 
natuurlijk ook gekeken naar de toepassing van materialen. 
En er geldt een verbod op roken en koken in alle pavil-
joens. Een andere bijzondere maatregel die we hebben ge-
nomen, betreft de twee propaantanks die op het terrein 
staan. Ze voldoen aan de standaard milieuregelgeving, 
maar gelet op het aantal mensen dat er slaapt, is besloten 
om er brandwerende blokken omheen te zetten.’  
 
Brandweeroptreden bij incidenten
Ondanks alle maatregelen en voorzieningen is een inci-
dent natuurlijk nooit helemaal uit te sluiten. Over het 
brandweeroptreden bij incidenten is dan ook uitgebreid 
nagedacht. Melvin: ‘Er is een apart alarmeringsvoorstel 
voor Heumensoord gemaakt. Als eerste wordt de post 

Nijmegen-Centrum gealarmeerd, als tweede 
Nijmegen-West en als derde de post Malden. Deze volg-
orde is de meest praktische, omdat de post Malden met 
een zogenaamde ´Tankautospuit Anders´ uitrukt die een 
bezetting kent van vier tot zes personen.’ Een andere 
praktische zaak die is geregeld betreft de coördinatie op 
locatie bij incidenten. De hulpverleningsdiensten worden 
opgevangen bij de poort. Heumensoord kent echter geen 
straten en huisnummers. Hoe krijg je dan de exacte loca-
tie boven water? Melvin antwoordt: ‘Het terrein is onder-
verdeeld in drie zones; wit, paars en groen. Iedere zone 
is vervolgens weer ingedeeld in vakken, zodat voor de 
hulpverleningsdiensten een specifieke locatie kan worden 
gemeld. Deze vakverdeling is opgenomen in onze mobiele 
dataterminal op de tankautospuiten, zodat we die me-
teen bij de hand hebben.’ 

Hoog veiligheidsniveau
Terugkijkend op de afgelopen intensieve periode vinden 
Melvin en Jan dat het vooral een heel leuke klus was. ‘We 
hebben er veel van geleerd, want het is toch een heel 
andere manier van denken en werken. Het was echt iets 
bijzonders’, aldus het tweetal. Ondanks dat de werkzaam-
heden voor Heumensoord nu minder zijn dan in de eerste 
maanden, is Jan nog regelmatig op het terrein te vinden. 
‘We blijven controles uitvoeren. Tot 1 juni 2016 heeft het 
COA de beschikking over het terrein, daarna wordt het 
in gebruik genomen voor de Special Olympics Nationale 
Spelen 2016 en vervolgens door defensie in verband met 
de Nijmeegse Vierdaagse. Het is de bedoeling dat het 
terrein in september weer leeg is’, vertelt Jan. 
Melvin weet dat het in goede handen is bij Jan en sluit 
met volle overtuiging en met de volgende woorden het 
gesprek af over de grootste noodopvanglocatie in ons 
land: ‘Een garantie dat er niets gebeurt, heb je natuurlijk 
nooit, maar met de voorgeschreven voorzieningen kent 
Heumensoord een hoog veiligheidsniveau.’          

Foto: COA, Rick Keus Fotografie
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Calamiteitenteam vervangt het Ambuteam
Het Ambuteam in het GNK-C is vervangen door een 
calamiteitenteam. Dit team concentreert zich bij groot-
schalige incidenten op de zwaargewonde slachtoffers. 
Elke medewerker van de ambulancedienst kan deel 
uitmaken van het calamiteitenteam. Ook traumateams 
kunnen worden ingezet om het calamiteitenteam te 
ondersteunen. 

Shelters vervangen de SIGMA-tent 
Het uitgangspunt van GGB is het sneller vervoeren van 
slachtoffers naar het juiste ziekenhuis. Beide teams 
vangen slachtoffers op in een shelter, die eenvoudig 
is op te zetten. De grote SIGMA-tent van het GNK-C 
wordt hiervoor niet langer gebruikt.  

Noodhulpteam vervangt het SIGMA-team
De verzorging van lichtgewonden gebeurt door vrij-
willigers van het Rode Kruis. Hiervoor worden nood-
hulpteams opgezet. Dit noodhulpteam vervangt het 
SIGMA-team (Snel Inzetbare Groepen ter Medische 
Assistentie) in het GNK-C. De ondersteunende taken die 
het SIGMA-team had, verdwijnen met de komst van het 
noodhulpteam. 

Nieuw model Grootschalige Geneeskundige Bijstand
Vanaf 4 januari 2016 wordt in Nederland bij grootschalige incidenten gewerkt volgens een nieuw 
bijstandsmodel: Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB). Het GGB-model vervangt de Geneeskundige 
Combinatie (GNK-C).

De belangrijkste reden om de GNK-C te vervangen is dat 
in de afgelopen jaren veel ontwikkelingen plaatsvonden 
op het gebied van acute zorgverlening. Mobiele trauma-
teams zijn met helikopters snel ter plaatse, ziekenhuizen 
en traumacentra zijn verder geprofessionaliseerd. Deze 
professionaliseringsslag maakte dat de geneeskundige 
bijstandsverlening niet langer goed aansloot op de acute 
ketenzorg. Omdat de behoefte aan geneeskundige bij-
stand bij grootschalige incidenten blijft bestaan, is GGB 
ontwikkeld. 

Calamiteitenvoertuig van de sector RAV in Gelderland-Zuid.

Het nieuwe model maakt optimaal gebruik van de be-
staande capaciteit. Dit wordt vooral bereikt door de zorg 
tijdens grootschalige incidenten zo efficiënt mogelijk in 
te zetten. Dit gebeurt op twee manieren. Ten eerste is er 
sprake van een uniforme, landelijke werkwijze waardoor 
regio’s eenvoudig bijstand kunnen vragen aan omlig-
gende regio’s. Hiervoor is onder andere een landelijke 
e-learning training ontwikkeld. 

Daarnaast kan de ambulancezorg worden opgeschaald 
door de inzet van alle ambulancemedewerkers. Zij komen 
ter plaatse in speciale calamiteitenvoertuigen. Hiermee 
vergroot GGB de capaciteit van de ambulancezorg door 
de instroom van ambulancemedewerkers die geen dienst 
hebben.
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In Gelderland-Zuid gaat de 
sector RAV alle medewerkers 
opleiden en trainen. Omdat 
iedereen nu deel kan uitmaken 
van het calamiteitenteam is dat 
een flinke klus. Marco Pfeijffer, 
opleidingscoördinator bij de RAV, 
vertelt hoe hij dit aanpakt. ‘In 
oktober 2015  zijn we begonnen 
met het trainen en opleiden van 
al onze medewerkers: ambulan-
ceverpleegkundigen, -chauffeurs 

en staf. Want iedereen kan in een opgeschaalde situatie 
worden ingezet. Aan de hand van theorielessen en een 
table-top oefening worden collega’s getraind in de nieuwe 
werkwijze. Omdat de alarmeringsprocedure op de Meld-
kamer Ambulance (MKA) er anders uit gaat zien, hebben 

‘GGB sluit beter aan bij de dage-
lijkse zorghulpverlening van am-
bulanceteams en traumateams’, 
vindt Roel Kerkhoff. 
Als beleidsmedewerker van de 
sector GHOR van de veiligheids- 
regio is hij nauw betrokken bij 
de implementatie van GGB in
Gelderland-Zuid. ‘Eén van de gro-
te verschillen met de GNK-C is dat 
de verantwoordelijkheden voor 
de zorg bij de organisatie komen 

te liggen die de zorg ook daadwerkelijk uitvoert. En dat vind 
ik wel zo logisch. De GHOR was tot eind 2015 verantwoor-
delijk voor het opleiden, trainen en oefenen van de mede-
werkers in het GNK-C. Nu verandert de rol van de GHOR: wij 
voeren regie en coördineren.’

we op de MKA informatieavonden gehouden. Daarnaast 
doorlopen alle medewerkers een landelijk e-learning 
programma. Iedere medewerker van de ambulancedienst 
begint met de module waarin de basis wordt behandeld. 
Afhankelijk van je functie (ambulancemedewerker of 
meldkamer-centralist) volg je een specifieke module waar-
in diverse thema’s de revue passeren. Als alle modules zijn 
doorlopen, volgt een toets. Omdat de werkwijze van GGB 
goed aansluit bij de dagelijkse zorgbehandeling, verwacht 
ik dat wij het programma met goed gevolg gaan afsluiten.’

 Table-top oefening.
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Een nieuw jaar, een nieuwe brandweerorganisatie
Op 1 januari 2016 maakte de brandweer de over-
gang naar de nieuwe organisatievorm. De brand-
weerorganisatie verandert van een geografisch 
ingerichte organisatie, met acht brandweerclusters 
en twee centrale afdelingen, naar een organisatie 
die is ingericht op basis van negen thema’s. 

Er is volgens regionaal commandant Dennis van Zanten 
hard gewerkt om deze overgang naar de nieuwe organi-
satie mogelijk te maken. ‘In juni 2015 stelden de burge-
meesters in het algemeen bestuur de notitie ‘Inrichting 
organisatie brandweer’ vast en daarmee het nieuwe or-
ganisatiemodel. Het afgelopen jaar werkten vele collega’s 
enthousiast aan de inrichtingsplannen voor de diverse 
thema’s, in augustus volgde de invulling van de manage-
mentteamfuncties en in het najaar die van de team-
leiders. De afgelopen weken stonden in het teken van het 
plaatsingsproces van de medewerkers en ook dat kon nog 
voor Kerstmis worden afgerond. Ik ben trots op wat we 
het afgelopen jaar met elkaar hebben gepresteerd’, aldus 
Dennis. 

Hart van de organisatie
De nieuwe organisatie is opgebouwd vanuit de brand-
weerposten in de gemeenten die het hart vormen van de 
brandweer. De vrijwilligers blijven verbonden aan de post 
en daarmee aan de lokale gemeenschap. De posten staan 
onder leiding van groepschefs. Naast de posten worden 
teams ingericht die gaan werken aan de hand van negen 
thema’s. Die teams werken voor de gehele regio en onder-
steunen de posten in hun werk. Elk thema wordt aange-
stuurd door een of meer teamleiders; zij geven leiding aan 
de specialisten en medewerkers die op de vakinhoudelijke 
thema’s werken. In totaal kent de nieuwe organisatie 
14 teamleiders (zie kader). 

Sterke verbinding 
Naast de verantwoordelijkheid voor een thema, adop-

teren de teamleiders ook een of meerdere van de 36 
brandweerposten in de regio en geven zij leiding aan de 
groepschefs. Zo is verzekerd dat er een sterke verbinding 
ontstaat tussen de posten en de teams. De verdeling van 
de posten over de teamleiders is zo gemaakt dat elke bur-
gemeester in zijn gemeente te maken heeft met slechts 
een teamleider voor de betreffende posten.

Brandweermanagementteam 
Het hoogste leidinggevend overleg binnen de nieuwe 
organisatie is het brandweermanagementteam (BMT). 
Dit team wordt gevormd door de regionaal commandant 

Teamleiders
De nieuwe organisatie kent negen thema’s. Thema Advies 
& Ondersteuning valt onder Dennis van Zanten, de andere 
thema’s worden aangestuurd door een of meer team-
leiders.  
• Toezicht & Handhaving: Maarten Kiers
• Brandveilig Leven: Ad van Wingerden
• Omgevingsveiligheid: Melvin Wind

• Veilig Bouwen: Hans de Harder
• Operationele Dienst: Paul Meuwsen, Luc Demarteau 

en Peter van Ommen
• Kennis, Informatie & Innovatie: Arie van Dooijeweert
• Vakbekwaamheid: Lean Remmerde, Peter Vernooij en 

Maarten Schuurman
• Materieel: Berrie Verhaaf, Edwin van Deelen en Jorik 

Schoots

en vier BMT-leden: Ronald Jansen, Roland Pricken, Roald 
Paaps en Ignas Kamps. De vier BMT-leden krijgen ieder 
twee thema’s in portefeuille en sturen de betreffende 
teamleiders aan. De thema’s zijn als volgt over de vier 
BMT-leden verdeeld:
• Ronald Jansen: Vakbekwaamheid en Omgevingsveilig-

heid
• Roland Pricken: Materieel en Brandveilig Leven
• Roald Paaps: Operationele Dienst en Kennis, Informa-

tie & Innovatie
• Ignas Kamps: Veilig Bouwen en Toezicht & Handha-

ving

Het brandweermanagementteam en de teamleiders van de nieuwe brandweerorganisatie. 
Van links naar rechts: Ronald Jansen, Paul Meuwsen, Lean Remmerde, Melvin Wind, Peter Vernooij, Peter van Ommen, 
Roald Paaps, Berrie Verhaaf, Roland Pricken, Ignas Kamps, Dennis van Zanten, Maarten Kiers, Arie van Dooijeweert, 
Maarten Schuurman, Luc Demarteau en Ad van Wingerden.
Op de foto ontbreken: Hans de Harder, Edwin van Deelen en Jorik Schoots.
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Het negende thema, het thema Advies & Ondersteuning, 
wordt direct aangestuurd door Dennis van Zanten, de 
regionaal commandant. 
In de nieuwe organisatie wordt vanzelfsprekend ook een 
bestuurlijk aanspreekpunt georganiseerd. Iedere burge-
meester krijgt een BMT-lid als vast aanspreekpunt.

Transitieperiode
Uiteraard is het niet zo dat alle brandweermedewerkers 
nu al volledig aan de slag zijn met de taken van het the-
ma. De brandweer start een zogenaamde transitieperiode. 
Tijdens dit transitieproces worden de huidige takenpak-
ketten geleidelijk ontvlochten en gaan de medewerkers 
stapsgewijs aan de slag met de taken van het thema 
waarin men is geplaatst. Het tempo waarin dit gebeurt, 
zal per thema verschillen. Het ene thema is daarmee snel-
ler klaar dan het andere thema. Uiterlijk op 1 juni 2016 
moet het gehele transitieproces afgerond zijn; dan zijn 
alle medewerkers aan de slag binnen het thema en met 
het daarbij behorende takenpakket. Een eerste belangrij-
ke taak voor alle thema’s is het opstellen van een jaarplan. 
‘Het wordt in het begin zeker nog wat pionieren en we 
zullen moeten wennen aan onze nieuwe organisatievorm. 
Dit vereist van alle medewerkers de nodige flexibiliteit, 
maar ik heb er alle vertrouwen in dat we samen een stevi-
ge brandweerorganisatie neerzetten die de toekomstige 
uitdagingen aan kan’, aldus Dennis. 

Meer lezen? 
Lees meer over het nieuwe organisatiemodel van de 
brandweer in de notitie ‘Inrichting organisatie brand-
weer’. 

Verdeling van de posten over de teamleiders
Een aantal teamleiders geeft ook leiding aan een of meer-
dere van de 36 brandweerposten in de regio. De verdeling 
van de posten over de teamleiders is als volgt:

•  Posten gemeenten Buren en Culemborg: Peter 
 Vernooij
• Post gemeente Tiel: Jorik Schoots
•  Posten gemeenten Maasdriel en Zaltbommel: Lean 

Remmerde

Het afgelopen jaar werkten vele brandweermedewerkers 
enthousiast aan de inrichtingsplannen voor de diverse the-
ma’s. De medewerkers Risicobeheersing sloten deze perio-
de ludiek af in de kazerne van Geldermalsen. ‘Het treintje 
Risicobeheersing zit op het goede spoor en is het station 
binnengereden. Na deze dag zullen nog vele stations vol-

• Posten gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en 
 Lingewaal: Ad van Wingerden
• Posten gemeenten West Maas en Waal en Druten: 
 Berrie Verhaaf
• Post gemeente Beuningen: Maarten Kiers
• Post gemeente Wijchen: Maarten Schuurman
• Posten gemeente Heumen: Paul Meuwsen
• Posten gemeente Berg en Dal: Edwin van Deelen
•  Posten gemeente Nijmegen: Peter van Ommen
• Posten gemeente Neder-Betuwe: Luc Demarteau

gen’, aldus Peter Kramer die leiding gaf aan de uitwerking 
van de inrichtingsplannen voor Risicobeheersing. Hij reikte 
de wagons uit aan de BMT-leden die Omgevingsveiligheid, 
Brandveilig Leven, Veilig Bouwen en Toezicht & Handha-
ving in de nieuwe organisatie in portefeuille krijgen.
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De tijd van ‘ik heb het niet gezien’ is voorbij

Ambulancedienst meldt vermoedens van geweld 
in huiselijke kring bij Veilig Thuis
Bij het meldpunt Veilig Thuis kunnen onder andere 
hulpverleningsorganisaties vermoedens van geweld 
in huiselijke kring melden. Dit kan gaan over kinder-
mishandeling, maar ook gevallen van ouderenmis-
handeling, verwaarlozing en verslaving kunnen bij 
Veilig Thuis gemeld worden. Het doel is dat de hulp-
verlening goed op gang komt of bestaande hulpver-
lening uitgebreid of aangepast wordt.

Yvonne Beurskens is ambulanceverpleegkundige bij de 
Regionale Ambulancevoorziening (RAV) in Gelderland- 
Zuid. Afgelopen jaar rondde zij de opleiding voor fo-
rensisch verpleegkundige af. In augustus 2015 startte 
Yvonne, naast haar reguliere werkzaamheden als ambu-
lanceverpleegkundige, met de functie van aandachtsfunc-
tionaris voor de RAV. Vanuit de RAV verzamelt Yvonne de 
meldingen van haar directe collega’s. Zij zorgt er ver-
volgens voor dat deze meldingen terechtkomen bij het 
meldpunt Veilig Thuis. 

Achter de voordeur
Yvonne vertelt: ‘De RAV is een van de samenwerkings-
partners van Veilig Thuis. Verschillende instanties, waar-
onder de ambulancedienst, maar ook bijvoorbeeld politie, 
ziekenhuizen of verloskundigen kunnen een vermoeden 
hebben dat er sprake is van huiselijk geweld. Wij komen 
als hulpverlener ‘achter de voordeur’ en kunnen signalen 
opvangen als er iets niet goed zit. Maar ook de politie of 
een verloskundige kan dat.’ 

Compleet beeld
De bedoeling is dat al die verschillende instanties hun 
eigen melding doen bij een vermoeden van bijvoorbeeld 
verwaarlozing, geestelijk geweld of seksueel geweld. 

‘Elke hulpverlener kijkt namelijk met andere ogen naar 
dezelfde situatie. En elke hulpverlener vangt weer ande-
re signalen op. Als alle hulpverleningsinstanties melding 
hiervan maken, krijgt Veilig Thuis een compleet beeld 
van de situatie. En dan kan de hulpverlening echt goed op 
gang komen’, aldus Yvonne.

Scholing
De ambulancedienst traint alle collega’s in het signale-
ren van vermoedens van huiselijk geweld en hoe zij deze 
moeten melden. Dit gebeurt op verschillende manieren. 
Een protocol hoe collega’s moeten handelen is opgeno-
men in het Landelijk Protocol Ambulancezorg, dat ook 
via een app beschikbaar is. Verder maken de ambulance-
medewerkers gebruik van de verplichte meldcode van 
het ministerie van VWS. Op alle ambulanceposten in 
de regio hangen posters en uiteraard vindt er scholing 

Yvonne Beurskens: ‘Ik vind het belangrijk dat huiselijk 
geweld stopt. Volg je gevoel als je denkt dat er iets niet 
klopt, én meld dit dan.’

plaats. Tijdens de scholing krijgen 
ambulanceteams cases voorgescho-
teld die uitgewerkt moeten worden. 
Ook koppelt Veilig Thuis de mel-
dingen die Yvonne namens haar 
collega’s heeft gedaan weer terug 
naar Yvonne. Yvonne laat haar collega’s 
vervolgens weten wat Veilig Thuis met de melding heeft 
gedaan. ’Want ook daar leren wij van’, zegt Yvonne. ‘Ten 
opzichte van vorig jaar is het aantal meldingen toegeno-
men. Dat komt omdat er meer aandacht voor dit onder-
werp is. De tijd van ‘ik heb het niet gezien’ is echt voorbij.’ 

Over Veilig Thuis
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk 
voor de meest kwetsbare groepen in onze samenle-
ving. Dit zijn kinderen, volwassenen en ouderen die te 
maken hebben met geweld of mishandeling in huiselij-
ke kring. 
Onder de naam Veilig Thuis hebben gemeenten een 
(bovenlokaal) advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling georganiseerd. De organisatie en 
uitvoering van Veilig Thuis liggen in onze regio in han-
den van de GGD Gelderland-Zuid. 

8



Binnenkort in de veiligheidsregio: Geronimo

Crisisorganisatie Gelderland-Zuid op alle niveaus aan de slag 
Binnenkort staat een grote regionale systeemtest, 
Geronimo genaamd, op stapel. De systeemtest 
wordt op een onverwacht moment gehouden. De 
periode waarin Geronimo plaatsvindt, is wél bekend: 
tussen 25 januari en 7 februari 2016. De crisisorgani-
satie van Gelderland-Zuid mag tijdens deze vier uur 
durende oefening naar verwachting heel wat uit de 
kast halen. 

Het doel van de systeemtest is om het functioneren van 
de crisisorganisatie van Gelderland-Zuid in de praktijk 
te toetsen. Ergens in de periode tussen 25 januari en 7 
februari 2016 simuleert de oefenorganisatie buiten 
kantooruren een ramp die vraagt om het volledig 
opschalen van de crisisorganisatie tot en met GRIP 3. 

Oefendoelen
Oefendoelen en aandachtspunten zijn onder meer alar-
mering en opschaling, samenwerking, coördinatie en 
informatie-uitwisseling tussen de gemeenschappelijke 
meldkamer (GMK), het Commando Plaats Incident (CoPI), 
het Regionaal Operationeel Team (ROT) en het Beleids-
team (BT). Onder het ROT oefenen de secties van Politie, 
Brandweer, GHOR, Bevolkingszorg en crisiscommunicatie 
in bijna volle bezetting mee. Primair wordt gelet op de 
gedragscompetenties analyseren en communiceren. 

Veertien waarnemers
Geronimo wordt georganiseerd door de sector Veilig-
heidsbureau, in samenwerking met de Inspectie voor 
Veiligheid en Justitie en V&R Consult, een bureau dat veel 
ervaring heeft in het verzorgen van opleidingen, trainin-
gen en oefeningen in het veiligheidsveld. V&R Consult 
levert veertien waarnemers, die mee zullen kijken tijdens 
de ongeveer vier uur durende systeemoefening. 

Bevolkingszorg
De systeemoefening start op de meldkamer. Naast de 
hulpdiensten zijn een of meerdere gemeenten betrokken 
bij de fictieve ramp en zal ook de stafsectie Bevolkings-
zorg in actie komen. Een regionaal team van Bevolkings-
zorg zal ingevlogen worden in de incidentgemeente; de 

Susan van Petten van de oefenleiding van Geronimo heeft 
twee tips voor de functionarissen uit de crisisorganisatie, 
die mogelijk in actie moeten komen ergens tussen 25 
januari en 7 februari: ‘Een systeemoefening klinkt ‘groot’, 
en het ís ook een grote oefening, maar de kunst is om te 
focussen op je eigen taak binnen de crisisorganisatie. Doe 
wat je altijd doet, laat je niet afleiden door de context. 
Maak het voor jezelf niet groter dan het is, en blijf bij wat 

Tips voor de systeemtest
‘De kunst is om te focussen op je eigen taak en te doen wat je altijd doet’

je anders – tijdens een kleinere oefening of incident – ook 
zou doen. Want elke oefening, elke praktijktoets is om 
van te leren!’

Tot slot benadrukt Susan: ‘Het is belangrijk dat we de 
opkomsttijd realistisch kunnen toetsen. Verpest dit niet 
door actief op zoek te gaan naar de datum en locatie van 
de systeemtest. Laat het op je afkomen.’

functionarissen kunnen dus uit alle gemeenten komen en 
kennen een opkomsttijd van 90 minuten na alarmering. 

Leerpunten
Naderhand wordt een evaluatierapport geschreven, mede 
aan de hand van het toetsingskader van de inspectie. De 
evaluatie van Geronimo wordt ter kennisgeving aangebo-
den aan het Leeragentschap, het directieteam veiligheid 
(DTV), het algemeen bestuur van de veiligheidsregio en 
de Inspectie Veiligheid en Justitie. Het Leeragentschap 
draagt er vervolgens zorg voor dat leerpunten uit de test 
worden geborgd binnen de crisisorganisatie. 

Vragen?
Heeft u vragen over systeemtest Geronimo? Dan kunt u 
contact opnemen met de projectgroepleden: Susan van 
Petten (oefenleider), Paddy Boeren, Lukas Vermeulen, 
Frans van de Biegelaar en Julie Schonk. 
E.: susan.van.petten@vrgz.nl
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ders, partners in veiligheid en andere betrokkenen bij de crisisbeheersing en rampenbestrijding in Gelderland-Zuid.

Colofon

Iedereen die een functie vervult binnen de rampenbe-
strijding en crisisbeheersing in Gelderland-Zuid kan 
worden opgeroepen in geval van een calamiteit. Tot 
nu toe gebeurde dit met de Communicator. Vanaf 25 
januari 2016 vervangt OOV-Alert de Communicator. 
OOV staat voor Openbare Orde en Veiligheid. De OOV-
Alert alarmeert functionarissen van politie, brandweer, 
GHOR/RAV, Bevolkingszorg en crisiscommunicatie, 
maar ook de repressieve functionarissen van de Omge-
vingsdienst Rivierenland (Milieu- en Bouwbeheer). Het 
systeem zorgt ervoor dat de juiste personen zo snel 
mogelijk en in voldoende aantal worden gealarmeerd. 
Binnenkort ontvangen alle repressieve functionarissen 
een instructie van de OOV-Alert per mail. 

Kort nieuws

Nieuwe ambulancepost 
voor de RAV

In Rumpt is sinds 4 januari een nieuwe ambulance-
post, met ruimte voor drie ambulances. Ook is er een 
stallingsplaats aanwezig voor een reserve ambulance. 
Hierdoor vindt een verschuiving plaats van de stand-
plaatsen in de regio; post Rumpt vervangt de ambulan-
cepost van Geldermalsen en de posten in Zaltbommel 
en Culemborg worden ingezet als ‘voorwaardenschep-
pende’ posten. Dit zijn strategische plekken in de regio 
waar de ambulances worden gestationeerd op het 
moment dat overige ambulances rijden. 

De ambulancemedewerkers die vanuit de posten in 
Geldermalsen, Zaltbommel en Culemborg werkten, 
komen nu op in Rumpt. De officiële opening van de 
nieuwe ambulancepost vindt in het eerste kwartaal van 
2016 plaats. 

Optische – en geluidssignalen nu ook tijdens 
rijoefeningen hulpdiensten

Vanaf 2016 gebruiken de hulpdiensten in Gelder-
land-Zuid optische - en geluidssignalen tijdens de 
rijoefeningen op de openbare weg. De minister van 
Infrastructuur en Milieu heeft de hulpdiensten hiervoor 
een permanente vrijstelling verleend. Uit een proef met 
uitgebreide evaluatie is gebleken dat het oefenen op 

Alarmeringssysteem OOV-Alert vervangt de 
Communicator

de openbare weg met ‘toeters en bellen’ bijdraagt aan 
de kwaliteit van de rijopleiding voor bestuurders van 
voorrangsvoertuigen. Het brengt de verkeersveiligheid 
niet in gevaar. 

Bron: IFV
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Inrichting organisatie brandweer 
 

Inleiding 
De omgeving van de brandweer verandert. Daardoor moet ook de brandweer zelf veranderen. 
Nieuwe ontwikkelingen en nieuw beleid kunnen niet verwezenlijkt worden met de manier waarop de 
brandweer nu georganiseerd is. Om aan te blijven sluiten bij de omgeving, is het nodig materiaal en 
mensen efficiënter in te zetten en anders te kijken naar onze strategische doelen, hoe wij daaraan 
vorm geven én de organisatie die daarbij past.  In de ‘Visie op de brandweerzorg Gelderland-Zuid’ 
heeft het algemeen bestuur die richting ook vastgesteld. Met als hoofdlijnen het verschuiven naar de 
voorkant, anders kijken naar repressie, differentiatie en sturen op risico’s met een vernieuwd 
dekkingsplan. Daarnaast kreeg de brandweer bij de regionalisering een bezuinigingstaakstelling van 
vijf procent mee. Dat betekent in de praktijk: minder geld om beter te presteren.  

 
Factoren die organisatieverandering noodzakelijk maken 

 
Opdracht is dan ook om de brandweerorganisatie zo vorm te geven, dat deze de uitvoering van het 
nieuwe beleid en de bestuurlijke aandachtspunten daarin, optimaal ondersteunt. 
 
In deze notitie wordt op hoofdlijn beschreven op welke manier de brandweer de organisatie wil 
ontwikkelen. Bestuurlijke uitgangspunten bij de doorontwikkeling worden beschreven in paragraaf 1. 
Inrichtingsprincipes voor de organisatie, mede gebaseerd op de bestuurlijke uitgangspunten, zijn 
beschreven in paragraaf 2. Paragraaf 3 geeft het ontwikkelproces weer van het begin tot de hoofdlijn 
van het nieuwe organisatiemodel zoals dat nu voorligt. Het model voor de nieuwe inrichting van de 
brandweerorganisatie zelf wordt beschreven in paragraaf 4. In paragraaf 5 komt het aanspreekpunt 
naar de burgemeesters aan de orde. Tot slot worden de vervolgstappen toegelicht. 
 

1. Bestuurlijke uitgangspunten 
De brandweerorganisatie moet het realiseren van de visie op de brandweerzorg mogelijk maken, 
verschillende rollen en speelvelden van de organisatie en de bestuurder daarin een juiste plek geven 
en de verbindingen tussen veiligheidsregio, gemeenten en bestuurder optimaal faciliteren. 
 
Het algemeen bestuur heeft tijdens de thema-avond op 27 januari 2015 een aantal uitgangspunten 
en aandachtspunten meegegeven voor de doorontwikkeling van de brandweer. Voor de wijze 
waarop brandweerzorg geleverd wordt en de organisatie die daarvoor nodig is, zijn de volgende 
uitgangspunten meegegeven: 
 
 De brandweer blijft werken aan de kwaliteit van de brandweerzorg. Daarvoor zijn duidelijke 

normen en kaders voor de basisbrandweerzorg nodig, waaraan getoetst wordt in de gehele 
veiligheidsregio. 

Omgeving brandweer  

verandert 
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 Die basisbrandweerzorg en eventuele aanvullingen daarop worden georganiseerd op grond van 
aanwezigheid en aard van de risico’s in een bepaald gebied. Dit wordt bepaald op grond van het 
brand- en hulpverleningsrisicoprofiel en het dekkingsplan. 

 Er moet ruimte zijn voor lokale wensen: binding met de lokale gemeenschap en het lokale 
bestuur blijven noodzakelijk. Enige ‘regelruimte’ in de uitvoering binnen een gemeente wordt 
wenselijk geacht. Daarbij wordt in het algemeen bestuur in onderling overleg bepaald waar die 
ruimte zit. Het gaat dan om overeenstemming over maatwerk. 

 
 Bij het tempo van realisering wordt rekening gehouden met de menselijke maat en mogelijk 

aanwezige lokale problematiek. 
 De burgemeester heeft regionale en lokale verantwoordelijkheid voor de brandweerzorg: als lid 

van het algemeen bestuur VRGZ en als burgemeester van zijn gemeente. De brandweer 
ondersteunt in het behoud van de balans tussen die lokale en regionale verantwoordelijkheid. In 
de organisatie van een aanspreekpunt tussen brandweer en bestuurder wordt daar bijvoorbeeld 
rekening mee gehouden. 

 Vertrouwen is de basis voor de relatie tussen brandweer en bestuurder. 
 Er moet ruimte zijn voor behoud van lokale identiteit. Posten en vrijwilligers vormen de basis 

voor de verdere doorontwikkeling en de inrichting van de brandweerorganisatie. 
 

2. Inrichtingsprincipes voor het organisatiemodel 
Op grond van bovenstaande bestuurlijke uitgangspunten en enkele organisatorische principes, heeft 
de brandweer de volgende inrichtingsprincipes gehanteerd bij het voorstel tot een nieuwe inrichting 
van de brandweerorganisatie: 
 
 Centrale kaders, maar lokale uitvoering met ruimte voor lokale 

identiteit. Onder die eigenheid verstaan wij maatwerk, waarbij 
transparant en bewust een afweging is gemaakt. Er wordt daarbij 
gestuurd op het realiseren van de visie. 

 De posten vormen het uitgangspunt voor de inrichting. De basis van de 
brandweer ligt immers in zijn lokale omgeving. De organisatie wordt 
dan ook van onderop opgebouwd.  

 De verbinding met het lokale bestuur moet goed geborgd blijven. De 
posten blijven centraal staan, vrijwilligers blijven verankerd in hun 
lokale gemeenschap. 

 De brandweer is één organisatie; de onderdelen werken goed met elkaar samen en functioneren 
als een eenheid; er is sprake van eenheid van beleid op het gebied van inhoud, sturing, 
taakuitvoering, dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening. 

De posten staan 
centraal bij de 

inrichting van de 
organisatie. 

Vrijwilligers blijven 
verankerd in hun 
lokale omgeving. 
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 De twee primaire producten Incidentbestrijding en 
Risicobeheersing en de ondersteunende producten Operationele 
Voorbereiding en Beleid, advies en ondersteuning zijn de pijlers 
voor het inrichten. 

 Leidraad bij het organiseren is het ‘Rijnlands’ denken (zie kader), 
waarbij een organisatie gebouwd wordt op basis van 
Vakmanschap, Verbinding, Vertrouwen & Inspiratie. Het is van 
groot belang niet alleen een structuur te bouwen, maar juist een 
cultuur die de inhoudelijke ontwikkeling en de samenwerking van 
de verschillende producten ondersteunt. Dit sluit ook aan bij het 
opbouwen van onderop en de posten die centraal staan. 

 Verantwoordelijkheden worden laag in de organisatie gelegd. 
  Management betekent vooral faciliteren en ondersteunen. 
 De inrichting van de organisatie draagt bij aan persoonlijke 

ontwikkeling. 
 

3. Denkproces naar het inrichtingsmodel 
In de ontwikkeling naar een nieuw organisatiemodel heeft de 
brandweer er niet voor gekozen om een aantal mogelijke modellen tegelijkertijd naast elkaar te 
leggen. Vanuit de bestaande basis is verder gedacht en ontwikkeld, gewikt en gewogen. Zo is 
stapsgewijs  de hoofdlijn van een nieuwe organisatie-inrichting tot stand gekomen, die in paragraaf 4 
van dit voorstel wordt geschetst. Om dat model en de afwegingen daarbij  beter te kunnen plaatsen, 
volgt hieronder een schets van het ontwikkel- en denkproces binnen de brandweer. Het verloopt van 
ideeën over een inrichting op grond van geografie en producten naar een inrichting op basis van 
thema’s. 
  

 
 
3.1 Grotere geografische eenheden? 
De brandweerclusters hebben hun meerwaarde gehad in het versterken van de brandweerzorg en 
pasten als structuur bij de organisatie van gemeentelijke brandweren. In regionaal verband blijkt het 
echter niet de meest geschikte vorm van organiseren. Een van de eerste gedachten was om de 
brandweerorganisatie terug te brengen van de huidige acht clusters naar een kleiner aantal 
geografisch bepaalde eenheden. De brandweer concludeert dat zo’n inrichting niet voldoende 
bijdraagt aan de gewenste ontwikkeling: 
• Bij grotere geografische eenheden is de kans groot dat een verscheidenheid ontstaat die niet 

wenselijk is: meerdere sterke identiteiten houden eerder culturen in stand die disfunctioneel zijn 
voor het uitvoering geven aan de vastgestelde visie. Lokale identiteit is een aspect dat voor de 
brandweer en de bestuurders van belang is. Maar onder wenselijke eigenheid verstaan wij 
maatwerk, waarbij in gezamenlijkheid bewust en transparant een afweging is gemaakt. Grote, 
sterkere geografische eenheden versterken niet de gewenste eenheid, maar neigen naar lokale 
afwijkingen op beleidsmatige uitgangspunten. Dit doet onrecht aan het doel van een eenduidige 
kwaliteit in de regio en de gezamenlijkheid die het bestuur wil stimuleren. 

• Grote geografische eenheden maken het niet goed mogelijk voor het MT brandweer om de 
PIOFAH-aspecten optimaal in te kunnen richten. Zeker in relatie tot de bezuinigingstaakstelling 
zijn die grote eenheden een minder goede vorm om hier richting aan te geven. Hierin ontstaat al 
snel de neiging om het eigen cluster zoveel mogelijk te willen ontzien. 

• Een geografische indeling met grotere eenheden blijft verticaal georganiseerd, met een sterke 
hiërarchische indeling. Nadeel daarvan is dat de organisatie star en statisch blijft en door de 
schaalgrootte eerder meer managementlagen creëert dan minder. Zo’n inrichting heeft het 

Geografisch Per product Thematisch 

Het begrip ‘Rijnlands’ heeft enige toelichting 
nodig. Einstein wordt het citaat toegedicht: ‘Je 
kunt een probleem niet oplossen vanuit 
hetzelfde soort denken dat tot het probleem 
heeft geleid’. Dat geldt zeker voor de 
verandering die de brandweer nodig heeft. De 
brandweer is bij het denken over de inrichting 
van de organisatie dan ook geïnspireerd door 
het ‘Rijnland-model’. In een paar steekwoorden 
betekent dat: de nadruk ligt op ontwikkeling 
(van kwaliteit); de mens staat centraal; gericht 
op samenwerken en netwerken op grond van 
vakinhoudelijke uitdagingen; de organisatie is 
platter en minder hiërarchisch; het 
vakmanschap van de medewerkers staat 
voorop; er wordt ruimte gegeven aan 
professionals. Dat vraagt ook om een andere 
rol van het management, dat medewerkers 
meer faciliteert en coacht.  
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nadeel dat deze juist muren optrekt tussen eenheden en de samenwerking belemmert, omdat 
alle zaken binnen het eigen gebied geregeld worden. 

 
3.2 Inrichting naar product 
Een stap in het denkproces was dan ook het loslaten van geografisch indelen en het ontstaan van het 
idee om te organiseren op basis van de vier producten van de brandweer: Incidentbestrijding, 
Risicobeheersing, Operationele Voorbereiding en Beleid, advies en ondersteuning. Er ontstaan dan 
vier kolommen op regionale schaal georganiseerd, met daaronder uitvoerende werkeenheden. 
Belangrijke plus- en minpunten daarvan zijn: 
 Pre is dat elke kolom gericht is op de gehele regio, waardoor de eenheid versterkt wordt en 

lokale verscheidenheid in afstemming met de centrale gedachte ontstaat. Binnen dat model 
gebeurt de uitvoering per kolom binnen een aantal werkeenheden die geografisch of thematisch 
ingericht kunnen worden, met een lokale binding. Per product kan het aantal werkeenheden 
verschillen. 

 Pluspunt is ook dat binnen dit model de PIOFAH-aspecten beter ingericht kunnen worden, omdat 
de sturing vanuit een centraal punt gebeurt voor elk product. 

 Minpunt van dit model is, dat het hoofdzakelijk een verticale organisatie blijft. Ook ontstaan 
hierdoor sterke kolommen, wat onderlinge samenwerking wellicht bemoeilijkt. Dit is minder het 
geval dan bij grote geografische clusters, omdat de verschillende producten elkaar nodig hebben 
voor de uitvoering van de brandweerzorg. Met dit model worden meer horizontale verbindingen 
aangegaan en het sluit beter aan bij het Rijnlands denken. 

 
Op grond van deze gedachte is Risicobeheersing als eerste aan de slag gegaan met de uitwerking van 
dit model. Daarin kwam naar voren dat het uitvoeren van dit product het beste kon gebeuren in 
thematisch georganiseerde teams. De uniformiteit in opzet en uitvoering van beleid is daarmee het 
meest gebaat, net als kwaliteit en eenduidigheid van de dienstverlening. Ook versnippering van 
kennis wordt tegengegaan, terwijl specialismen voor de gehele regio benut kunnen worden. 
 
3.3 Thematische inrichting 
De conclusie van Risicobeheersing, organiseren op thema’s, inspireerde ook  incidentbestrijding en 
operationele voorbereiding. Zij onderzochten ook de mogelijkheden van een thematische inrichting 
voor die producten, wat positief uitviel. Als elk product op thema’s ingericht kan worden, zo was de 
vervolggedachte, dan kunnen de thema’s zelf in feite bepalend worden voor de organisatie-inrichting 
en kunnen ook de productkolommen losgelaten worden. Afwegingen bij dit model van thematische 
inrichting: 
 
 Elk thema werkt voor de regio als geheel. Eenheid en uniformiteit zijn daarbij het meest gebaat. 

Door wel lokaal te blijven uitvoeren, blijft de verbinding met de lokale 
omgeving en de samenwerking tussen de producten bestaan. Posten en 
dus de vrijwilligers blijven vanzelfsprekend wel lokaal gebonden. 

 Een groter aantal thema’s zorgt ervoor dat de eenheden niet te groot 
worden, wat de kans op verkokering verkleint en de noodzaak tot 
samenwerking vergroot. Elk thema gaat immers maar over een deel van 
de inhoud en heeft de andere nodig om het eigen product te realiseren. 

 De hiërarchische indeling volgens een ‘hark’ is in dit model niet aan de 
orde, omdat de horizontale verbindingen voorop komen te staan: er 
wordt een netwerkorganisatie gevormd. Dit sluit optimaal aan bij het Rijnlands denken en de 
gewenste cultuur en manier van werken. 

 
Dit denkproces heeft de hoofdlijnen voor de inrichting van de brandweerorganisatie opgeleverd. In 
paragraaf 4 wordt dit verder toegelicht. 

Thema’s regionaal 

organiseren, lokaal 

uitvoeren. 
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4. Hoofdlijnen van de thematische inrichting 
De contouren van een nieuwe brandweerorganisatie betekenen in feite een netwerkorganisatie, 
waarin rekening is gehouden met behoeften en wensen van zowel de organisatie als haar 
medewerkers. De hoofdlijnen moeten vanzelfsprekend nog uitgewerkt worden in een meer 
gedetailleerd ontwerp. In die fase zal er ook nog ruimte zijn om aanpassingen te doen, als 
voortschrijdend inzicht laat zien dat eerder gemaakte keuzen niet helemaal passend zijn. Leidend in 
dit proces zijn de producten Risicobeheersing en Incidentbestrijding, ondersteund door de producten 
Operationele voorbereiding en Beleid, advies en ondersteuning. Streven is om te krimpen in het 
aantal managers en teamleiders. 
 
4.1 De posten 
Het hart van de brandweer wordt gevormd door de operationele posten van waaruit de repressieve 
taak van de brandweer wordt verzorgd. Deze posten zijn geografisch bepaald op basis van het 
dekkingsplan en zijn een vast gegeven. Posten en vrijwilligers blijven lokaal gebonden; de structuur 
doet daar geen afbreuk aan. 
 
De organisatie van de brandweer wordt op basis van de posten opgebouwd. Een post bestaat uit één 
of meer groepschefs (ook nog bekend onder de ‘oude’ benaming postcommandant), bevelvoerders 
en manschappen. De rol van de groepschef als leidinggevende en het beleggen van diverse 
coördinerende taken binnen de post, wordt nog verder uitgewerkt. Bij het aansturen van de posten 
is de gedachte dat zelfsturing een logische rol speelt, wanneer vertrouwen en verantwoordelijkheid 
de norm zijn en de context leidend is. De teamleiders van een thema krijgen een aantal posten onder 
hun hoede, met als taak het coachen van groepschefs. Deze coaching vindt plaats uitgaande van een 
hiërarchische verhouding tussen de teamleider en de groepschef. 
 

 
 
4.2 Teams per thema 
Naast de posten worden teams ingericht, op grond van een thema. Deze thema’s komen voort uit de 
huidige primaire producten Risicobeheersing en Incidentbestrijding en de ondersteunende 
producten Operationele voorbereiding en Beleid, advies en ondersteuning. De volgende negen  
thema’s vormen de basis voor de verdere uitwerking: 
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1. Brandveilig leven (risicobeheersing, voorlichting en dergelijke) 
2. Omgevingsveiligheid (advisering BRZO, vuurwerk, externe veiligheid e.d.) 
3. Veilig bouwen (advisering bouwvergunningen en dergelijke) 
4. Toezicht (inspecties en controles risicobeheersing) 
5. Materieel (beheer en onderhoud materieel) 
6. Vakbekwaamheid (vakbekwaam worden en blijven, kennisregie) 
7. Operationele Dienst,  dat Operationele informatievoorziening (onder andere planvorming), 

repressie (ontwikkeling, (visie) op vrijwilligheid), 24-uursdienst omvat. 
8. Beleid, advies en ondersteuning 
9. Kennis, Informatie en Innovatie (informatie en analyse zoals brandrisicoprofiel, 

dekkingsplan). 
 

Thema’s 1 tot en met 4 zijn producten en processen van risicobeheersing; 5, 6 en 7 omvatten samen 
de randvoorwaarden voor de repressieve inzet en de 24-uursberoepsdient; Thema’s 8 en 9 
ondersteunen management en organisatie als geheel. 
 
De teams zijn niet geclusterd in de producten Incidentbestrijding, Risicobeheersing, Operationele 
voorbereiding en Beleidsadvies en ondersteuning, maar hebben een sterke onderlinge relatie en zijn 
één geheel. Hiermee wordt de integraliteit benadrukt en wordt verzuiling binnen de producten 
tegengegaan. Hoewel thematisch van oorsprong, zijn binnen de thema’s  geografische keuzes 
mogelijk voor de operationele uitvoering. Een voorbeeld daarvan zijn de servicecentra die binnen de 
uitwerking van het team Materieel zijn voorzien. Een team bestaat uit één of meerdere teamleiders, 
specialisten en medewerkers. 
 
4.3 Teamleiders 
Het ontbreken van een sector of afdeling per product, betekent ook dat het collectief van 
teamleiders gezamenlijk verantwoordelijk is voor het functioneren van de teams. Vanuit die 
gedachte kent de brandweer alleen de functie teamleider en wordt er geen onderscheid gemaakt 
tussen teamleiders op productniveau. Voor een goede afstemming en vanuit een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid vormen zij één teamleidersoverleg. Teamleiders hebben naast een inhoudelijk 
thema één of meerdere aanvullende taken. Met als uitgangspunt dat er een hiërarchische relatie 
bestaat, hebben de teamleiders onder meer als taak het coachen van enkele groepschefs die 
werkzaam zijn op de posten. Daarnaast hebben de teamleiders het accounthouderschap naar de 
omgevingsdiensten of projectleiderschap”.  
Daarbij kan het zijn dat één teamleider meer thema’s heeft of dat meerdere teamleiders hetzelfde 
thema hebben. 
 
4.4 Medewerkers 
De beroepsmedewerkers gaan onderdeel uitmaken van een van de teams. Daarmee gaan zij zich 
meer richten op een hoofdtaak. Om te ondervangen dat de focus teveel op 
één taak komt te liggen, is het de bedoeling dat medewerkers neventaken 
krijgen, ook op het gebied van andere thema’s dan die waartoe zij behoren.  
Daardoor worden mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en 
mobiliteit gecreëerd. Ook wordt daardoor een mogelijk effect van 
verkokering tegengegaan. De medewerkers blijven lokaal verbonden en 
blijven daar voor een groot deel ook gevestigd. Het inrichten van 
thematische teams betekent dus niet dat zo’n team centraal op één plek gevestigd wordt of dat 
teams op één locatie bij elkaar moeten zitten. 
 
4.5 Het brandweermanagementteam 

Medewerkers blijven 
decentraal gevestigd. Geen 

 ‘torenflat in Nijmegen’. 
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Het brandweermanagementteam (BMT) bestaat uit de regionaal commandant en 4 MT-leden. De 
regionaal commandant is lid van het directieteam van de VRGZ.  De MT-leden krijgen enkele thema’s 
in portefeuille (niet per se geclusterd per product) en zijn als BMT collectief verantwoordelijk voor de 
twee primaire en twee ondersteunende producten en de totale doorontwikkeling van de organisatie. 
Het BMT stelt samen met de teams en de posten de kaders vast en coacht en faciliteert de 
teamleiders. Datbetekent niet dat er geen hiërarchie zou bestaan binnen de netwerkorganisatie. Ook 
hierin zijn  vanzelfsprekend 
hiërarchische 
verantwoordelijkheden en 
doorzettingsmacht verankerd: het 
MT-lid stuurt de teamleiders; de 
teamleiders sturen de 
groepschefs.  Met dit gegeven 
stellen de BMT-leden de kaders 
vast die samen met de teams en 
de posten zijn ontwikkeld en 
coachen en faciliteren zij de 
teamleiders. Binnen deze kaders 
hebben de professionals die 
werkzaam zijn binnen de teams 
en de posten ruimte om zoveel 
mogelijk zelfsturend te zijn. Dit 
laatste is één van de uitgangspunten van de nieuwe organisatie om professionals te ruimte te geven 
om zich te ontwikkelen. Het BMT fungeert als hoogste escalatieniveau  binnen de brandweer. Naast 
de inhoudelijke thema’s richt het BMT zich met name op de collectieve ambitie. 
 

5. Bestuurlijk aanspreekpunt 
In de nieuwe organisatie wordt vanzelfsprekend ook een aanspreekpunt voor de burgemeester 
georganiseerd. Het huidige aanspreekpunt, de clustercommandant, keert in de nieuwe organisatie 
niet meer terug als functie. 
  
5.1 Bestuurlijke aandachtspunten 
Voor het organiseren van een aanspreekpunt voor de burgemeester heeft het algemeen bestuur 
tijdens de thema-avond de volgende aandachtspunten meegegeven: 
 
 Eén helder aanspreekpunt. Dat is ook de kern van de rol (herkenbaarheid, eenduidigheid). Het 

aantal personen dat de rol van aanspreekpunt heeft, moet dus beperkt zijn. 
 Behoefte aan én lokale én regionale informatie en aan operationele en 

meer beleids- en strategische informatie. De behoefte aan die 
verschillende onderdelen verschilt per burgemeester en daarom moet 
maatwerk mogelijk zijn. 

 Het aanspreekpunt moet bekend zijn met de lokale gemeenschap en de 
omgeving. De regionale en lokale schaal moeten in dit bilaterale overleg 
bijeen komen: informatie moet gedeeld worden en er is een haal- en 
brengplicht van beide kanten. Ook moet het aanspreekpunt als adviseur 
kunnen optreden, bijvoorbeeld bij voorstellen aan het bestuur. Daarbij is 
het MT-lid een objectief adviseur die de lokale issues met de regionale kaders kan verbinden. 

• Het aanspreekpunt moet een persoon met mandaat zijn. 
• De brandweer moet de burgemeester kunnen ondersteunen in het informeren van de 

gemeenteraad in zijn gemeente. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld dat een MT-lid een of 
tweemaal per jaar contact heeft met de raadscommissies brandweer in de betreffende 
gemeenten.  

Aanspreekpunt moet 

bekend zijn met de lokale 

omgeving. Burgemeester 

heeft behoefte aan én 

regionale én lokale 

informatie. 
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5.2 Voorstel organisatie aanspreekpunt 
Op grond van deze aandachtspunten en de mogelijkheden die de nieuwe organisatie-inrichting biedt, 
wordt een voorstel gedaan om het aanspreekpunt te organiseren. De functies op managementniveau 
die in aanmerking komen om de bestuurder te informeren in het nieuwe organisatiemodel, zijn BMT-
leden en teamleiders. In de nieuwe organisatie is de kennis van de verschillende producten op 
strategisch, tactisch en operationeel (lokaal) niveau verdeeld over de verschillende leidinggevenden. 
De MT-leden zijn de personen met mandaat, met wie strategische, tactische en operationele 
onderwerpen besproken kunnen worden. Door de aard van hun functie hebben de MT-leden echter 
niet altijd de parate lokale kennis van de operationele zaken per post. Zij worden daarin dan ook 
ondersteund door de teamleiders die posten onder hun hoede hebben. De teamleiders hebben 
kennis van de operationele zaken en staan dichter bij de medewerkers op de posten. Op grond 
hiervan wordt voorgesteld om het aanspreekpunt als volgt te organiseren: 
 

Regionaal 
commandant

MT-lid
strategisch/tactisch

mandaat

Teamleider
Operationeel

Burgemeester

Algemeen 
Bestuur

Vast 
aanspreekpunt

Begeleidt voor 
operationele zaken

Escalatieniveau

 
 
 De burgemeester heeft één MT-lid als vast aanspreekpunt. Het MT-lid is het integraal 

aanspreekpunt voor een aantal burgemeesters voor alle producten: incidentbestrijding, 
risicobeheersing en operationele voorbereiding. Op deze manier is horizontale vervanging 
mogelijk en continuïteit geborgd. 

 Het MT-lid heeft mandaat en is aanspreekpunt op strategisch, tactisch en operationeel gebied. 
Via de teamleiders is hij immers verbonden aan een aantal posten en daardoor ook het hoogste 
escalatieniveau voor die posten. 

 Het MT-lid krijgt ondersteuning van de teamleider die de posten binnen de gemeente van de 
betreffende burgemeester onder zijn hoede heeft. Ook via die weg wordt de burgemeester van 
lokale informatie voorzien en wordt het regionaal beleid vertaalt in de lokale situatie. Het MT-lid 
komt overigens niet alleen informatie brengen, maar ook informatie halen. Op die manier 
kunnen regionale en lokale issues aan de orde komen en kan het bilaterale overleg opmaat zijn 
naar de schaal van de regio. In deze context is het goed te beseffen, dat wettelijk gezien de 
bestuurder alleen verantwoording hoeft af te leggen naar de raad over de veiligheid en de 
brandweerzorg en niet over de manier waarop die bewerkstelligd wordt. Dat is een 
verantwoordelijkheid van het management van VRGZ. De verantwoordelijkheid voor vrijwilligers 
ligt dus vooral bij de VRGZ en minder bij de bestuurder. 

 Maatwerk: op grond van eigen behoefte aan operationele- of beleidsinformatie kan agenda-
afhankelijk gekozen worden voor het MT-lid en teamleider samen of afzonderlijk. 

 In de hiervoor geschetste context is het MT-lid in de nieuwe brandweerorganisatie de nieuwe 

commandant voor de burgemeester. 

  
 
5.3 Informatielijn in ‘warme fase’ 
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De nieuw te vormen organisatie heeft ook gevolgen voor de informatielijn naar de burgemeester 
tijdens de incidenten waarover de burgemeester geïnformeerd wil worden. Het voorstel is om de 
informatielijn naar de burgemeester in de ‘warme’ situatie te organiseren via de dienstdoende 
leidinggevenden, in de praktijk dus de Officier van Dienst (OvD), de Hoofdofficier van Dienst (HOvD) 
of de Regionaal Commandant van Dienst (RCvD). Het zijn de meest aangewezen personen om de 
burgemeester tijdens de ‘warme’ fase van een incident op de hoogte te houden, omdat de meest 
actuele informatie dan beschikbaar is, vanuit de eerste hand. Bij de grotere incidenten kan de RCvD 
na het incident aansluiten bij het overleg van het MT-lid met de burgemeester. Dan kan het incident 
nabesproken worden of voor begeleiding bij acties die uit het incident voortvloeien. Op die manier 
grijpt de organisatie van de informatielijnen in de koude en warme fase in elkaar. 
 

6. Proces 
Het brandweermanagementteam heeft zich in 2014 de eerste ideeën over een 
nieuwe inrichting van de brandweerorganisatie gevormd. Deze zijn met de 
teamleiders Risicobeheersing en Incidentbestrijding besproken en gedeeld met 
alle medewerkers van de brandweer. De medezeggenschap 
(Onderdeelcommissie Brandweer) is nauw betrokken bij dit proces, door 
aanwezigheid bij een aantal overleggen en vaste betrokkenheid in een aantal 
projectgroepen. BMT-leden en teamleiders zijn aan de slag gegaan met de 
uitwerking van de hoofdgedachte. Daarin zijn ook de uitgangspunten en 
aandachtspunten opgenomen die het algemeen bestuur heeft meegegeven 
tijdens de thema-avond over de doorontwikkeling van de brandweer. Dit heeft 
geleid tot de hoofdlijn van de organisatie-inrichting, zoals hier nu gepresenteerd wordt. De OC B stelt 
zich in principe positief op ten opzichte van deze organisatieverandering, maar formeel advies wordt 
pas gegeven, als de basis verder uitgewerkt is en personele en organisatorische gevolgen concreet 
beschreven zijn.  
 
In 2015 zal de eerste stap zijn het invullen van de managementfuncties (MT-leden en teamleiders). 
De aangestelde MT-leden en teamleiders kunnen vervolgens de organisatie-inrichting verder 
uitwerken en implementeren, waarbij de plaatsing van de medewerkers de tweede stap is. De 
medezeggenschap wordt gedurende het gehele traject nauw betrokken.  
Het voornemen is om na de zomervakantie het algemeen bestuur te informeren over de voortgang 
van de voorgestelde organisatieverandering.   

Sinds de wettelijke verplichte 

regionalisering van de brandweer 

zijn diverse brandweerregio’s 

afgestapt van het hebben van 

clustercommandanten. Enkele 

regio’s zijn, met Gelderland-Zuid 

als koploper,  bezig met volgende 

stappen als themagericht en 

Rijnlands werken. 
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