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Samen vooruit
Alstublieft, hierbij een kleurrijke terugblik op 2019.
Een jaar waarin we weer schouder aan schouder een
mooie bijdrage hebben mogen leveren aan een veilige
leefomgeving voor iedereen die woont, werkt en ver
blijft in Gelderland-Zuid. Een jaar waarin we weer
samen vooruit gingen.
Maar, dit magazine is meer dan een terugblik. Het laat
zien waar we dagelijks mee bezig zijn, dat alles mensen
werk is én dat de veiligheidsregio meer is dan het oplos
sen van incidenten.

‘Gevaarlijke stoffen’ als jaarthema
In 2019 stonden we uitgebreid stil bij het onderwerp
‘gevaarlijke stoffen’ (pag. 4). Geen vreemde keuze
aangezien 6 van de 23 scenario’s uit ons risicoprofiel
hiermee een relatie hebben. Naast onderzoek hebben
we ook daadwerkelijk geoefend, fysiek op straat (pag. 6)
en in ons nieuwe regionale crisiscentrum (pag. 29). Deze
mooie nieuwe ruimtes bieden al het werkcomfort als het
er echt toe doet zoals tijdens de KPN-storing waarvoor
we opschaalden naar GRIP2.

Incidentbestrijding en risicobeheersing
Ook de GRIP-incidenten (pag. 14) ontbreken uiteraard
niet in deze terugblik. Daarnaast kunt u meer lezen over
evenementenadvisering, voorlichtingsactiviteiten van
het team Brandveilig Leven, nieuwe kleding voor onze
hulpverleners, de samenvoeging van de meldkamers
Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid en de ambitie

om te komen tot zorgcoördinatiecentra. We bestreden
incidenten en hebben ons bezig gehouden met het
beheersen van risico’s.

Uitgestippeld beleid voor 2020-2023
Waar we een punt achter hebben gezet is het beleidsplan 2016-2019. Onze ambitie is geactualiseerd, nieuwe
ontwikkelingen en risico’s zijn geïnventariseerd en de
vernieuwde koers hebben we beschreven in het Regionaal
Beleidsplan 2020-2023 (pag. 22). Het versterken van de
samenwerking, risicogerichtheid, weerbare samenleving,
een toekomstbestendige organisatie en het onderzoeken
van de gevolgen van nieuwe risico’s vormen de vijf speer
punten voor de komende jaren.
Cybercrime is zo’n nieuw risico. Meer en meer zijn we
afhankelijk van ICT waardoor het belang van cyber
security toeneemt om ontwrichting van de maatschappij
te voorkomen. En als het dan misgaat, dan hebben we te
dealen met een zogenoemde ‘gebiedsontbonden’ crisis.
De energietransitie en de toenemende extremiteiten in
het weerbeeld zijn andere thema’s die we de komende
periode in de volle breedte samen met onze crisispartners
gaan onderzoeken.
Dennis van Zanten
Directeur Brandweer en Ambulancezorg
Johan van Kastel
Directeur Crisisbeheersing
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Jaarthema 2019:
gevaarlijke stoffen
Het laatste jaarthema van het Regionaal Beleidsplan 2016-2019 is ‘gevaarlijke
stoffen’. Dat dit als een belangrijk beleidsonderwerp wordt gezien, is niet
vreemd als je weet dat 6 van de 23 scenario’s in ons Regionaal Risicoprofiel
gevaarlijke stoffen betreffen. Het is een breed onderwerp: van gevaarlijke
stoffen in je keukenkastje tot infrastructuur waar gevaarlijke stoffen over
worden vervoerd en BRZO-bedrijven.

Risico’s breed bekijken
en onderzoeken
In het beleidsplan van de VRGZ
zijn voor vier jaar verschillende
thema’s benoemd:

2016
Hoogwater

	2017
Brand en verminderd
zelfredzamen

	2018
Continuïteit

	2019
Gevaarlijke stoffen
Door deze thema’s in de volle
breedte samen met onze crisispartners te bekijken en te onder
zoeken willen we iedereen in de
regio er beter op voorbereiden en
de regio daarmee veiliger maken.
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Leren van oefeningen
Het thema gevaarlijke stoffen gaf
veel input voor mooie en uitda
gende scenario’s tijdens de multi
disciplinaire en sectorspecifieke
oefeningen binnen de Veiligheids
regio. Zo oefende het Regionaal
Operationeel Team (ROT) en het
Beleidsteam (BT) in 2019 vier keer
met een scenario waarbij thionyl
chloride vrijkwam bij een aanva
ring op de Waal. Het CoPI oefende
met een tankwagen gevuld met
lpg die tegen een bedrijfspand
aanreed en brand veroorzaakte.
Een ander scenario voor het CoPI
was een lekkage bij een drugslab.
Centralisten en calamiteitencoör
dinatoren oefenden op vijf dagen
met een scenario waarbij een
giftige stof op de Betuweroute

vrijkwam. De meldkamercollega’s
moesten met de beschikbare
informatie de juiste hulpdiensten
alarmen, leren welke processen
er spelen bij het vrijkomen van
gevaarlijke stoffen en hierin goed
samen te werken.
Tijdens een oefening van verken
ningseenheden van de brandweer
zijn bij omstanders mini-enquêtes
afgenomen. Hierin stond de
bekendheid van de sirene, bedrij
ven die met gevaarlijke stoffen
werken in hun omgeving en wat
te doen bij het vrijkomen van
gevaarlijke stoffen centraal. Het
belangrijkste leerpunt hierbij was
dat veel mensen niet weten wat
ze moeten doen als er gevaarlijke
stoffen in hun omgeving
vrijkomen.

en (Hoofd) Officieren van
Diensten zijn bijgeschoold op
het gebied van gevaarlijke stoffen. Zij besteedden aandacht aan
plofkraken, xtc-labels en drugs
afvaldumpingen en mest- en
kuilgassen op een boerderij.

best kunt voorlichten over gevaar
lijke stoffen. De drie belangrijkste
inzichten, de risicoperceptie moet
omlaag, de zelfredzaamheid
en het risicobewustzijn omhoog,
hebben een plek gekregen in
onze verdere planvorming.

Voor iedere brandweerman en
-vrouw is het BIG-boek, brand
weerinterventieboek gevaarlijke
stoffen, te raadplegen. Sinds 2019
ligt dit in ieder brandweervoertuig
en zijn alle brandweermensen op
het gebruik ervan bijgeschoold.

Ook zijn in het Regionaal
Risicoprofiel 2020 nieuwe risico’s
opgenomen met betrekking tot
gevaarlijke stoffen bij het beleids
accent ‘Energietransitie’.

Leren van incidenten
Scholing
Ieder jaar volgen de Adviseurs
Gevaarlijke Stoffen (AGS) bijscho
ling om hun kennisniveau op peil
te houden. In 2019 hebben zij
verschillende werkbezoeken
afgelegd. Aan het Technologisch
Museum in Landhorst om meer
kennis op te doen over explosie
ven en munitie. En aan het BRZObedrijf Kuehne + Nagel in Tiel: in
hun bedrijfspand van 65.000 m2
zijn miljoenen verpakkingen
opgeslagen van bijvoorbeeld
shampoo, deodorant en schoon
maakmiddel. De AGS’en kregen
hier uitleg over het gebruik van
het pand, de BHV-organisatie
en preventieve maatregelen
die het bedrijf getroffen heeft.
Ook leidinggevenden van de
brandweer, zoals bevelvoerders

Leren over gevaarlijke stoffen doen
we niet alleen tijdens oefeningen
en scholing. Ook van echte inci
denten leren we telkens weer.
Bij vier GRIP-incidenten in onze
regio waren gevaarlijke stoffen
betrokken. Tijdens deze incidenten
bleek dat veel van de procedures
en processen rondom gevaarlijke
stoffen al goed ingesleten zijn
en we snel en adequaat optreden.
Bij een gaslekkage in Nijmegen
werd er bijvoorbeeld snel ont
ruimd en tijdens een brand in
Beneden-Leeuwen waarbij asbest
vrijkwam, kon de AGS al snel het
getroffen gebied kaart brengen.

Planvorming
Een student van de Radboud
Universiteit heeft onderzoek
gedaan naar hoe je mensen het

Daarnaast is er ook aandacht voor
het delen van informatie binnen
de crisisorganisatie. In LCMS wordt
nu informatie gedeeld over het
transport van radioactieve stoffen
en chloor.

Netwerken en communicatie
Naast de twee maanden waarin
er op onze social media-kanalen
aandacht was voor de gevaren
van koolmonoxidevergiftiging,
is er een reeks feitjes, #factfriday,
verspreid om inwoners van onze
regio kennis bij te brengen over
gevaarlijke stoffen.
Ook was er een bewonersbijeen
komst in Zaltbommel over het
BRZO-bedrijf Sachem BV. Daar
werd een infographic gepresen
teerd waarin ook het advies van
de hiervoor genoemde student
terugkwam.
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Samenwerken
in oefeningen
en in de praktijk
Vakbekwaam worden is één ding,
vakbekwaam blijven is minstens
zo belangrijk. Realistisch oefenen
en trainen doen we daarom
regelmatig. Soms met de eigen
discipline, soms samen met andere
disciplines of met onze partners.
Om in de praktijk paraat te staan.
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Scenario’s op en rond de Waal
Op 19 maart oefenden onze hulpdiensten in Nijmegen
een incident op de Waal waarbij 50 studenten van een
schip gehaald moesten worden. De vele hulpverleners
die meededen aan de oefening keken verbaasd op toen
ze in de nacht van 19 op 20 maart werden opgepiept voor
een echt vaarwegincident, waarbij een passagiersschip
frontaal op een vrachtschip botste en 160 Zwitserse
passagiers geëvacueerd moesten worden. De geleerde
lessen van die nacht werden in de oefening met hetzelfde
scenario de dag erna direct in de praktijk gebracht.
Ook tijdens de vier ROT-/BT-oefeningen stond een aan
varing op de Waal centraal. Hierbij oefenden we met
het scenario dat er bij een aanvaring gevaarlijke stoffen
vrijgekomen waren. Dit scenario bleek eveneens realis
tischer dan van te voren bedacht: in de nacht van 4
op 5 december botste een tanker met gevaarlijke stoffen tegen de pijler van de spoorbrug bij Zaltbommel.
Gelukkig kwamen hierbij geen gevaarlijke stoffen vrij.

Technisch-medisch handelen onder druk

CoPI-straatoefeningen

Om als hulpdiensten goed voorbereid te zijn op een
terroristische aanslag, zijn de brandweervoertuigen van
Gelderland-Zuid uitgerust met zogenaamde traumakits.
Het oefenen hiermee gebeurde tot nu toe onder ideale
omstandigheden in een rustig leslokaal. Aanleiding voor
de oefenstaf om onder meer realistische omstandigheden
te oefenen met het aanleggen van een tourniquet en
reanimeren.

Voor het CoPI, Commando Plaats Incident, vonden in
april en oktober oefeningen op straat plaats. Geheel in
de lijn van het jaarthema ‘gevaarlijke stoffen’, bedacht
de oefenstaf twee scenario’s. In Overasselt stond een
mogelijk gevaarlijke stof in het riool centraal. In Nijmegen
oefenden we met een tankwagen die na een botsing met
een personenauto de gevel van een bedrijfsgeval ramde
met brand in dat pand als gevolg. Ook hier stonden de
risico’s van gevaarlijke stoffen centraal.

De brandweerploegen oefenden in een zogenaamd skills
lab: een nagebootst café waarin een aanslag heeft plaats
gevonden. Feestmuziek, discolicht, een bar, sirenes: het
was alsof de ploegen daadwerkelijk het getroffen café
instapten. Voordat ze binnentraden, kregen ze op beeld
te zien dat het café werd veiliggesteld voor de hulpdien
sten om in te werken. In het café kwamen de ploegen
lotusslachtoffers tegen met ernstige verwondingen
en ontbrekende lichaamsdelen. Aan hen de taak om
de juiste technisch-medische handelingen uit te voeren.

Oefenen met externe partners
Met een grote operationele dienst en crisisorganisatie
zijn er genoeg mensen om mee te oefenen. Toch zoeken
we ook regelmatig andere partijen op om scenario’s mee
te oefenen. Zo kregen we in mei 2019 de kans om samen
met het Radboudumc een oefening op het helidek van de
traumahelikopter te doen. De Nijmeegse brandweer bluste
voor het eerst het helidek, op een hoogte van 33 meter.
Een belangrijke en leerzame oefening op grote hoogte!
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Evenementen: samenspel
Veiligheidsregio en vergunning
verleners steeds soepeler
Een organisator van een braderie, paardenmarkt of concert meldt zich
voor een vergunning bij de betreffende gemeente. De gemeente inven
tariseert de risico’s en verleent al dan niet die vergunning. Dat klinkt
simpel, maar er zit een hele wereld achter. Theo Bronts, Medewerker
Multidisciplinaire Samenwerking binnen de sector Crisisbeheersing,
vertelt over de ontwikkelingen op het gebied van evenementenadvisering.
Van administratief afhandelen
naar risicogericht denken
Het afgelopen jaar is het aantal advies-
aanvragen gestegen. Een logische conclusie zou zijn dat er meer evenemen
ten in onze regio zijn. De cijfers ondersteunen dit nog niet. Theo Bronts:
“We hebben geïnvesteerd in de
manier waarop de vergunningverle
ners naar risico’s kijken. Waar ze een
aanvraag eerder vaak administratief
afhandelden, zijn ze nu meer risico
gericht aan het werk. Ze zijn zich
steeds meer bewust van de risico’s en
verantwoordelijkheid die vergunning
verlening met zich mee brengt.”
Theo: “Het effect is dat de vergun
ningverleners meer doordenken op
de risico’s en hierover vragen bij ons
gaan stellen. Ze checken vaker bij
de GHOR, brandweer en politie in
plaats van direct een vergunning te
verlenen. Dit komt de kwaliteit ten
goede, maar betekent een grotere
druk op de adviseurs binnen de
Veiligheidsregio.”

Platform als ondersteuning bij
vergunningen voor evenementen
Sinds 2018 werkt de Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid met het centraal
platform LiveEvents. Dit is bedoeld
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voor zowel gemeenten als de hulp
diensten en biedt een scan van de
veiligheidsrisico’s van een evenement.
Behalve gemeente West-Betuwe
gebruiken alle gemeenten in onze
regio deze tool.
“Het mooie van LiveEvents is dat de
vergunningverleners bij gemeenten
worden geholpen bij hun behandel
aanpak. Om ervoor te zorgen dat ze
steeds zelfstandiger een hele aan
vraag kunnen doorlopen zonder één
op één advies aan ons te vragen, gaan
we het platform verder ontwikkelen.
Ook gaan we de verleners opleiden
op het gebied van evenementen
aanvragen waardoor het aantal
adviesaanvragen zal afnemen.”
Een mooie bevestiging van onze
succesvolle aanpak: in de landelijke
handreiking evenementenveiligheid
wordt onze aanpak met LiveEvents
letterlijk overgenomen.

Ontwikkeling bij
evenementenadvisering
In 2018 en 2019 is er ingezet op een
specifieke methode om risico’s te
analyseren bij de advisering van een
evenement. De vragen ‘Waar zitten
de mogelijke risico’s voor ons?’ ‘Wat

is een mogelijk scenario?’ ‘Welke
tegenmaatregelen zijn al getroffen?’
worden tijdens intern multidisciplinair
overleg doorgenomen en als bagage
meegenomen naar het veiligheids
overleg met de organisatie en vergunningverlener.
Theo Bronts: “Ons ultieme doel is dat
een veiligheidsplan zo ingericht en
voorbereid is, dat de gemeente de
vergunning verleent en dat de ver
gunningsvoorwaarden op het gebied
van veiligheid zich beperken tot ‘uit
voering volgens veiligheidsplan’.”
Aantal uitgebrachte adviezen
door de Brandweer

102 adviezen op A-evenementen
251 adviezen op B-evenementen
14 adviezen op C-evenementen
Adviezen en aanwezigheid
GHOR bij evenementen

225 keer geneeskundig advies
39 keer geneeskundige coördinatie
21 keer bijdrage geleverd aan
de veiligheidsoverleggen met
betrekking tot risicoanalyse en
voorbereiding op het evenement

Jeugdbrandweer
Waardenburg
nationaal
kampioen!
De jeugdbrandweerposten Waardenburg en Herwijnen
streden zaterdag 5 oktober om het landskampioenschap
bij de vaardigheidstoetsen voor de jeugdbrandweer.
Vanuit jeugdbrandweer Gelderland-Zuid stonden er drie
ploegen aan de start van de landelijke finale ‘lage druk’
in Hardenberg.
Eerste en vierde plaats voor aspiranten Gelderland-Zuid
De aspiranten van Waardenburg zijn die dag eerste geworden en
mogen zich landskampioen noemen. De aspiranten van Herwijnen
hebben een prachtige vierde plaats van Nederland behaald.
Tijdens de finalewedstrijd vond de ‘brand’ plaats in een flatgebouw.
De brand was over meerdere etages uitgebreid. Omdat er middel
brand was afgegeven, heeft de wedstrijdploeg bijstand verleend
aan de bedrijfsbrandweer. Ook werd nog een slachtoffer vermist
op de bovengelegen verdieping.

Ook mooi scenario voor de junioren
De junioren moesten een ‘brand’ in een kerk bestrijden. In de kerk
werd nog een slachtoffer vermist. De opdracht van de bevelvoerder
was: slachtoffer redden en de brand bestrijden. De junioren van
Waardenburg zijn hierbij negende van Nederland geworden.

Online
in beeld

Niet alleen op straat zijn brandweer en
ambulance zichtbaar in het straatbeeld,
ook online komen we steeds meer in
beeld. Naast de Facebook- en Instagram
accounts van lokale brandweerposten,
blijven ook onze regionale accounts
groeien. Hier laten we zien wie we zijn
en wat we doen en geven we inwoners
heldere informatie over hoe te handelen
bij een calamiteit.

Meer dan 20.000 volgers!
Ook dit jaar groeide het aantal volgers
op onze social-mediapagina’s weer aan
zienlijk. In november hadden we verspreid
over onze Facebook- en Twitterpagina’s
en LinkedIn- en Instagrampagina meer
dan 20.000 volgers. Hiermee zijn onze
sociale media een mooi middel om te
alarmeren tijdens incidenten, te infor
meren over risico’s en om te laten zien
wat we doen als Veiligheidsregio.

Een jaar lang #factfriday
Op vrijdagen maakten we van de gele
genheid gebruik om feitjes over en uit
de regio te verspreiden onder de noemer
#factfriday. De ene week deelden we een
feit over hoeveel brandweerposten er in
onze regio zijn (36 stuks) en een volgende
week tips over hoe je je telefoon veilig
kan opladen. Voor ieder wat wils!
#factfriday volgen?
Volg ons dan via www.twitter.com/vrgz of
www.facebook.com/veiligheidsregioGZ.
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Bereikbaar en

“Een memorabel moment in 2019 was voor mij wel de telefoniestoring
in juni waardoor telefonisch contact met de meldkamer onmogelijk
bleek. Voor ons als hulpverleners was dit zo’n gebeurtenis waarvan
je nog bijblijft waar je op dat specifieke moment was.”
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betrouwbaar
“Ik weet nog goed dat ik werd gealarmeerd via mijn pager,
met de vraag contact op te nemen met de meldkamer.
Nietsvermoedend verliet ik een vergadering en bij het
ontbreken van de gebruikelijke kiestoon wist ik dat er iets
niet goed zat. Een onbereikbare meldkamer is echt een
nachtmerrie voor ons”, aldus Dennis van Zanten, directeur
brandweer en ambulancezorg van de Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid.

De scherpte en daadkracht die
ontstaat bij een echte melding is
lovenswaardig. Dan merk je dat
de veiligheid van mensen echt
voorop staat.
Directeur Johan van Kastel zat bij dezelfde vergadering
en ervoer hoe de crisisorganisatie in no time werd
opgetuigd. “Ik was amper een half jaar in dienst en
moest het vooral van de verhalen hebben die collega’s
me vertelden tijdens de kennismakingsrondes. Daarnaast
heb ik verschillende oefeningen bijgewoond. Maar de
scherpte en daadkracht die ontstaat bij een echte melding
is lovenswaardig. Dan merk je dat de veiligheid van men
sen echt voorop staat. Alles werd in het werk gesteld om
bereikbaar te zijn: onze kazernes werden bemenst en ook
gemeentehuizen werden opengesteld. Samen met com
municatie werden alternatieve meldmethoden bedacht
en gecommuniceerd. Voor ons Regionaal Crisiscentrum,
dat begin 2019 verhuisde van het politiebureau naar
onze hoofdvestiging in Nijmegen, was deze GRIP2 een
-geslaagde- vuurdoop.”

TS-Flex en Zorgambulance+
Bereikbaarheid is misschien wel het meest gehoorde
woord in 2019. Dennis lacht: “Dat kan wel eens waar zijn
inderdaad. Dat zit ook echt in ons DNA. Brandweervrijwilligers dragen dag en nacht een pieper en veel collega’s
van de Veiligheidsregio zijn naast hun beroepsfunctie ook
nog vrijwilliger of draaien mee in de crisispool. Bovendien
willen we ook altijd sneller en beter. Dit jaar heeft de
brandweer dan ook mooie slagen gemaakt op het gebied
van paraatheid. Vrijwel iedere post beschikt over Precompagers, waardoor de meldkamer zicht heeft op de actuele
beschikbaarheid per post en dus eventueel sneller door
kan alarmeren naar een andere post. Daarnaast heeft ons
Algemeen Bestuur deze zomer ingestemd met invoering
van de zogenoemde TS-Flex. Dat betekent dat sommige
posten voor bepaalde incidenten met 4 personen uit
rukken met de tankautospuit in plaats van 6.”
Iedere seconde telt natuurlijk, ook bij de ambulance.
Dennis: “In 2018 hebben we hoog ingezet op het werven
van nieuw personeel. Enerzijds om de uitstroom van medewerkers op te vangen, anderzijds om de uitbreiding van
de paraatheid in de regio te kunnen realiseren. Omdat de
opleidingsduur varieert van 7 tot 9 maanden, plukken we
sinds dit jaar de vruchten van deze inspanning. Ook zijn
we gestart met de ontwikkeling van de zorgambulance+.
De zorgambulance+ kent ruimere inzetcriteria dan de nor
male zorgambulance, waardoor deze ingezet kan worden
voor vervoer van patiënten met een complexer zorgbeeld.
Het uiteindelijke doel is de spoedambulance vrij te hou
den voor A1-spoedritten en niet meer te gebruiken voor
geplande ritten.”

Zware klussen
Daarnaast was er op het gebied van bereikbaarheid in
het najaar van 2019 nog een flinke uitdaging. De toe
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komstige samenvoeging van de meldkamers in de regio
Oost-Nederland (2022 in Apeldoorn), heeft effect in
Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden. De normale
doorstroming van centralisten raakte in onbalans en
er ontstond krapte. Een tussenstap om de krachten
tijdelijk te bundelen in Arnhem (Gelderland-Midden)
bleek noodzakelijk. Johan: “Dit project was zeker geen
sinecure. Dit heeft veel impact op de collega’s en boven
dien moesten we deze klus met een toch al krappe
bezetting zien te klaren. Sinds de zomer kwam alles
in een stroomversnelling en werd er gekoerst op een
verhuizing in november. Collega’s gingen bij elkaar op
werkbezoek en protocollen en werkwijzen werden waar
mogelijk geharmoniseerd. Ook achter de schermen is

veel werk verzet om alles technisch in orde te krijgen.
Uiteindelijk eindigden Nijmeegse collega’s op 19 novem
ber hun dienst door letterlijk de lamp uit te doen van
de meldkamer aan de Stieltjesstraat. Inmiddels draait
de gezamenlijke Meldkamer Arnhem Nijmegen een
aantal maanden en zijn de collega’s tevreden met
een verzorgingsgebied dat verdubbeld is naar ruim
1 miljoen inwoners.”
De tweede helft van het jaar stond voor Johan toch al
in het teken van grote, zware projecten: “Projecten die
impact hebben, intern en extern. Zo is de Veiligheidsregio
overgestapt op een nieuwe ICT-omgeving en zijn we op
dat gebied weer state-of-the-art. Er zijn vele honderden

Johans terugblik op
zijn eerste jaar als directeur
Johan van Kastel was de afgelopen twee decennia o.a. districtschef
bij de politie in Gelderland-Zuid, regiodirecteur bij Holland Casino,
directeur bedrijfsvoering bij het OM in Maastricht en bestuurslid van NEC.
In drie termen zijn bespiegelingen over zijn eerste jaar als mededirecteur van de VRGZ:
Beweging

Zoveel meer

Positieve potentie

“De omgeving van de Veiligheids
regio is continu in beweging en dat
heeft effect op fysieke veiligheid.
Zoals de energietransitie: wat
betekenen bijvoorbeeld buurt
accu’s en zonnepanelen voor onze
veiligheid?”

“Het werk van de Veiligheidsregio
is zoveel meer dan brandjes
blussen, de telefoon aannemen
en meldingen doorgeven, verband
aanleggen of mensen vervoeren.
Er wordt aan preventie gedaan,
geadviseerd aan gemeenten en
vitale partners, collega’s geven
voorlichting op scholen, er wordt
geoefend, meldkamercentralisten
voeren soms loodzware gesprek
ken met mensen in doodsnood…
Petje af voor al dit werk dat schuil
gaat achter het zwaailicht en de
sirenes.”

“Onze collega’s zijn echte initia
tiefnemers, echte aanpakkers: deel
een probleem en zij creëren een
oplossing. Een prachtige positieve
grondhouding, met als schaduw
zijde dat het geheel niet altijd
samenhangend is of dezelfde
richting heeft. Hier zie ik een
rol voor onze directie om meer te
sturen en richting te geven, zodat
al die positieve potentie dezelfde
kant op gaat en we samen steeds
meer bereiken. Met meer richting
geven in een sfeer van redelijkheid
en respect ga ik 2020 in.”

“Daarnaast komt er tijdens een
incident een enorme organisatie
van mensen en materieel op de
been. Op straat én achter de scher
men. Bij al deze beweging en voor
al ook prestaties wordt niet vaak
stilgestaan. Wat mij betreft mogen
er meer successen gevierd worden!”
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apparaten opnieuw ‘ingespoeld’ en ingeregeld op de
nieuwe omgeving. En ik weet inmiddels uit ervaring
dat dit voor onze 24-uurs organisatie met een diversiteit
aan werkzaamheden, werklocaties en registraties geen
kwestie is van een knop omzetten. Bovendien vraagt
een nieuwe ICT-omgeving ook om een nieuwe routine
en die moeten de collega’s zelf opbouwen.”
De Veiligheidsregio heeft – tegelijk met de majeure ver
andering van de kantoorautomatisering – ook een nieuw
geïntegreerd financieel en personeelssysteem geïmple
menteerd. Dit systeem vervangt veel verschillende admi
nistraties waardoor er een flinke efficiencyslag is gemaakt.
De verhuizing van de meldkamer, verandering van
kantoorautomatisering en introductie van het financieel/HR-systeem zijn majeure veranderingen, die veel
collega’s het zweet in de handen en soms slapeloze
nachten hebben bezorgd. Petje af voor zoveel toewijding en volharding!

Koers voor 2020-2023
Het laatste grote nummer is het nieuwe Regionaal
Beleidsplan voor 2020-2023. Johan: “Samen met
gemeenten en andere crisispartners zijn we bijna
een jaar bezig geweest met de samenstelling van dit
beleidsplan maar ook van het bijbehorende Regionaal

Risicoprofiel, het Regionaal Crisisplan en het multidisci
plinaire plan voor Opleiden, Trainen en Oefenen. Voor
de zomer zijn de risico’s en ontwikkelingen opgehaald
en vertaald naar een conceptplan. En na de zomer heb
ben we dit plan mogen toelichten bij gemeenteraden.
Dan voelt het natuurlijk wel goed als het Algemeen
Bestuur van onze Veiligheidsregio in de december
vergadering ons complimenteert met de inhoud én
het proces dat we hebben doorlopen.”

Samenwerken is weer meer een
vanzelfsprekendheid geworden.
Dennis: “Ik zie inderdaad ook dat er al meer verbinding
is ontstaan met gemeenten. Dit was natuurlijk een nadrukkelijke wens sinds we samen met ons bestuur begin
2018 onze organisatie tegen het licht hebben gehouden.
Samenwerking is weer meer een vanzelfsprekendheid
geworden. Daarnaast hebben we onze nieuwe organisa
tiestructuur inmiddels op orde en zijn alle management
functies ingevuld. Een stevig fundament om weer door
te bouwen in 2020.”
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GRIP’s

Gemeente Culemborg
22 juli

In 2019 werd er zestien keer opgeschaald
naar een GRIP: Gecoördineerde Regionale
Incidentbestrijdingsprocedure. Bij een GRIP
wordt er multidisciplinair afgestemd over
de incidentbestrijding.

Bij meubelmakerij Kartell
Collection ontstaat een grote
uitslaande brand. De brand dreigt
over te slaan naar de naastgelegen
percelen, maar uiteindelijk blijft de
schade beperkt tot het pand zelf.

Buren

Culemborg

Gemeente Zaltbommel/Maasdriel/
West Betuwe

Tiel
West Betuwe

12 maart
Een stroomstoring zorgt ervoor dat 13.000
huishoudens zonder stroom komen te zitten.
Om voorbereid te zijn op langdurige stroom
uitval wordt er opgeschaald. Na ongeveer vier
uur hebben alle huishoudens weer stroom.

Zaltbommel
Maasdriel

Gemeente Zaltbommel
5 december

Gemeente Maasdriel

Een tankerschip dat de gevaarlijke
stof kaliumhydroxide vervoert, botst
tegen de pijler van de spoorbrug
bij Zaltbommel. Uit voorzorg wordt
het autoverkeer op de Martinus
Nijhofbrug en het treinverkeer op
de spoorbrug
stilgelegd.

26 februari
Tijdens een brand op een camping
in Heerewaarden raakt een chalet
flink beschadigd. Naast brandweer,
politie en ambulance wordt ook de
traumahelikopter opgeroepen. Deze
blijkt gelukkig niet nodig te zijn.

8 juni
Tijdens een brand op een camping
in Heerewaarden worden camping
gasten uit voorzorg geëvacueerd.
Eén persoon raakt gewond. Ook
brandt één chalet uit en lijden
twee andere chalets hitteschade.

7 oktober
Een brand in een loods in Hedel
zorgt voor fikse rookontwikkeling. De nabijgelegen Oude
Rijksweg en Provincialeweg
worden in beide richtingen
tijdelijk afgesloten.
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Gemeente West Maas
en Waal
13 september
Een brand zorgt ervoor dat een
kringloopwinkel volledig uitbrandt.
Bij deze brand komt asbest vrij.
Omwonenden wordt geadviseerd
ramen en deuren te sluiten en
mechanische ventilatie uit te
schakelen.

West
en

Regionaal

Gemeente Nijmegen

24 juni

19 maart

Het landelijke netwerk van KPN valt
uit waardoor 112 onbereikbaar is.
De brandweer gaat over tot kazer
nering en ambulances rijden op
strategische plekken in de regio.
Ook komt de crisisorganisatie
op in het Regionaal Crisiscentrum.

Een aanvaring tussen twee
schepen op de Waal zorgt
voor een brand op een
passagiersschip. De 160
Zwitserse passagiers aanwezig
op het passagiersschip worden
snel van boord gehaald en
opgevangen in het gemeentehuis.

20 juni
Bij een brand bij recyclingbedrijf
HKS Metals ontstaat er een rook
pluim die over Nijmegen trekt. Er
wordt een NL-Alert verstuurd om
inwoners die overlast ondervinden
te informeren welke maatregelen
zij kunnen treffen.

Neder-Betuwe
Druten

10 juni

Beuningen

Maas
Waal

Nijmegen
Wijchen
Berg
en Dal
Heumen

Gemeente Wijchen

Gemeente Berg en Dal

16 september

3 september

Op de kermis in Wijchen raakt een
karretje van een attractie los. Twee
personen worden vanwege hun
verwondingen naar het ziekenhuis
gebracht. Vijf anderen worden ter
plekke aan hun verwondingen
geholpen.

Bij een noodlottig ongeval in
Persingen raakt een auto twee
fietsers. Een 11-jarige scholiere
overlijdt hierbij. Vanwege de impact
op nabestaanden, getuigen en de
school van het slachtoffer wordt er
opgeschaald naar GRIP.

In een appartementencomplex in
Nijmegen wordt een gaslucht gero
ken. De brandweer meet inderdaad
een niet-explosieve concentratie
gas. Het appartementencomplex
wordt ontruimd totdat er geen gas
concentratie meer gemeten wordt.

22 oktober
Bij een ongeval met twee
vrachtwagens, twee
personenauto’s
en een busje
overlijdt één
persoon
en raken
zeven
personen
gewond.
De A73 bij
Nijmegen
wordt in de
richting VenloNijmegen volledig
afgesloten.

20 november
Twee personen worden onwel in de
trein na het ruiken van een
vreemde geur. Nadat blijkt dat er
geen sprake is van gevaarlijke
stoffen in of rond te trein schalen
de hulpdiensten weer af.

8 december
Bij een brand in een appartemen
tencomplex in Nijmegen is sprake
van veel rookontwikkeling. Twee
van de twaalf verdiepingen van het
complex worden daarom ontruimd.
Eén bewoner raakt gewond.
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Veel voorlichting door
team Brandveilig Leven
De brandweercollega’s van team Brandveilig Leven zaten absoluut niet stil
afgelopen jaar. Met hun voorlichting bereikten ze meer dan 7.000 inwoners
en bezochten ze meer dan 500 bijzondere objecten! Niet om branden te
bestrijden, maar om het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van
onze inwoners te vergroten.

Voorlichting na een woningbrand
Team Brandveilig Leven organiseerde 8 voorlichtingsbijeen
komsten na een woningbrand. Ook op Facebook startte
Brandveilig Leven 9 campagnes na een woningbrand.
“Als er een woningbrand in jouw straat of buurt is geweest,
ben je extra alert. Daar speelden wij op in door voorlichting
te geven via Facebook, gericht op huishoudens dicht rondom
het huis waar de woningbrand ontstond. We zien dat veel
inwoners dan graag willen weten hoe zij brand in hun eigen
huis kunnen voorkomen.” aldus Maarten Kiers, teamleider
Brandveilig Leven.

Brandweer Gelderland-Zuid vindt 1.410 speurneuzen!
Brandveilig Leven bezocht in het kader van de brandpreventieweken 44 basisscholen en gaf daar in 59 groepen 6 een
gastles over het veilig opladen van elektrische apparaten.
“Tijdens die gastlessen vonden we 1.410 leerlingen die
enthousiast aan de slag gingen met de online game
en daar leerden over brandgevaren van onveilig
opladen. Nu weten zij hoe ze hun mobiele
telefoon, tablet of hoverboard veilig kunnen
opladen en kunnen ze dit ook aan hun ouders
en grootouders uitleggen” aldus Maarten Kiers,
teamleider Brandveilig Leven. “Voor deze gast
lessen zijn we geweldig ondersteund door onze
ambassadeurs Brandveilig Leven. Zij zijn naast
hun reguliere werk ambassadeur bij ons en geven
vaak voorlichting over brandveiligheid.”
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Brandveilig Leven in cijfers:
Ruim

700

inwoners voorgelicht over brand
veilig leven

Glow in the darksleutelhaakje voor
senioren
Naast de jongere generatie
in onze regio, was er ook
aandacht voor brandveilig
heid bij senioren. Maarten
vervolgt: “In samenwerking
met Sterker (sociaal werk)
hebben we vrijwilligers die
huisbezoeken bij senioren afleg
gen én vrijwilligers van hun Klusservice
getraind op het gebied van brandveiligheid. De vrij
willigers bezoeken zo’n 400 à 500 senioren per jaar.
Een mooi traject dat we in 2018 hebben ontwikkeld
en in 2019 uitrollen.” Om iets bij de senioren achter te
kunnen laten na een huisbezoek is een sleutelhaakje
ontwikkeld: “Een kaartje in de vorm van een vlam,
waarbij het puntje van de vlam met glow-in-the-darklak is gemaakt. In het donker geeft deze punt dus licht
en kun je de vluchtsleutel die je eraan hebt gehangen,
goed zien. Naast het feit dat het een mooie en duide
lijke plek is voor je vluchtsleutel, staat er ook duidelijk
op wat je moet doen om brand te voorkomen én wat
je moet doen als er brand is uitgebroken.”

Brandweerzorgplan
Tot slot konden inwoners van gebieden waar de
brandweer net buiten de wettelijke prestatienorm
ter plaatse is ook in 2019 weer rekenen op voor
lichting. “In 2018 hebben we in totaal 45 speciale
inloopavonden georganiseerd.” Speciale aandacht
was er voor het dorp Batenburg. Om daar te komen,
is de brandweer simpelweg langer onderweg. In
november waren er daarom zogenaamde woning
checks. “Tijdens deze checks controleerden onze
collega’s de woningen van 60 huishoudens in
Batenburg op brandveiligheid. We konden daar
nuttige adviezen geven over het plaatsen van rook
melders en het bedenken van een vluchtroute als er
brand uitbreekt.”

150

keer voorlichting aan groep 6

8

voorlichtingen na woningbrand

52.774
inwoners bereikt via Facebook

6

keer deelname aan de Week
van de Veiligheid bij gemeenten

85

vragen van inwoners over brand
veiligheid via e-mail beantwoord
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Bedankjes

Na een brand
naast een
ijssalon kregen
de vrijwilligers
van brandweer
Geldermalsen
een heerlijk ijsje
aangeboden van
de eigenaar van
de ijssalon.

Midden in
de samenleving
Als de pieper gaat, zijn we er als brandweer en ambulance natuurlijk zo
snel mogelijk bij. Maar naast onze hulpverlening staan we ook midden
in de samenleving. Met onze open dagen, demonstraties, aanwezigheid
bij feestdagen of studentenmarkten staan we dicht bij onze inwoners.

Voorlichting studenten

Sinterklaas
18
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Open dagen

Carnaval
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GRIP2: 112 onbereikbaar door
landelijke telefoniestoring
In 2019 schaalden we zestien keer op naar een GRIP1.
GRIP2 komt een stuk minder vaak voor. Toen het echter
maandagmiddag 24 juni rond 16.15 uur wel erg stil werd
op de meldkamer, werd er al snel opgeschaald naar GRIP2.
Het netwerk van KPN was uitgevallen waardoor 112 on
bereikbaar was. Ook het geen-spoednummer van de politie,
0900-8844, was niet bereikbaar.

Kazernering brandweer
en zichtbaarheid op straat
Alle brandweercollega’s in onze regio
kregen een oproep om naar hun post
te gaan. Inwoners konden zich tijdens
een noodsituatie melden bij de brandweer op de brandweerposten. Vanuit
de posten was het mogelijk om via
het C2000-netwerk contact te leggen
met de meldkamer en andere hulp
diensten. Verschillende brandweer
wagens reden op strategische plekken
rond, zodat inwoners hen daar aan
konden spreken. Dat laatste gold ook
voor ambulances en agenten die op
straat waren.

de verschillende stafsecties bijeen.
De sectie brandweer hield bijvoorbeeld
contact met de brandweerposten
over hun kazernering en de meldingen
die zij binnen kregen. De sectie bevolkingszorg onderhield contact met de
gemeenten en zorgde ervoor dat de
gemeentehuizen open waren. De
GHOR onderhield contact met zorg
instellingen in de regio. De sectie
communicatie zorgde voor een
omgevingsbeeld, deelde de laatste
updates rondom de storing en welke
noodnummers er beschikbaar waren
via Twitter, Facebook en de crisis
website www.crisisglz.nl.

NL-Alert
Om inwoners te informeren hoe de
hulpdiensten wél bereikbaar waren,
werd een NL-Alert verzonden. Dat
deed niet alleen onze regio, maar
gebeurde ook landelijk en in de
omliggende regio’s. Zendmasten
voor mobiele telefonie zenden in een
groter gebied dan alleen dat van een
veiligheidsregio. Hierdoor ontvingen
sommige inwoners naast de landelijke
en onze NL-Alert ook de NL-Alerts uit
omliggende regio’s.

Crisisorganisatie in touw

112 weer bereikbaar

In het regionaal crisiscentrum kwamen
het Regionaal Operationeel Team en

Rond 20.00 uur meldde niet alleen
KPN dat het netwerk weer werkte,
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maar ook vanuit de meldkamer werd
duidelijk dat 112 weer bereikbaar was.
Vanuit het ROT schaalden we toen af
naar GRIP0. Voor de brandweer was
dat het einde van hun kazernering
en voor het ROT en de stafsecties
een sein om af te ronden.

Evaluatie
Vanuit ons multidisciplinair
leeragentschap is de inzet van
de crisisorganisatie geëvalu
eerd. Uit de evaluatie kwam
naar voren dat het snelle op
schalen naar GRIP2 een goede
keuze was. Onze Veiligheids
regio was één van de eerste
waarbij het ROT operationeel
was. Geluk bij een ongeluk was
dat het gebeurde onder werk
tijd, waardoor het ROT snel
volledig was. De crisisorgani
satie heeft veerkracht en
improvisatietalent laten zien:
kazernering van alle 36 brand
weerposten, ambulances zicht
baar op straat en 112-meldingen
via WhatsApp zorgden dat
de meldkamer snel weer
bereikbaar was.

Huisvesting in 2019
37 brandweerkazernes, 4 ambulanceposten en 2 panden van
de GGD: de afdeling Vastgoed- & Facility Management van
de Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het beheer van
al onze panden in de regio. Eric Beumer, manager van deze
afdeling, vat het afgelopen jaar voor ons samen.

Professionaliseringsslag
Eric: “Om de staat van het onderhoud
van alle panden zo goed mogelijk
te ondersteunen, is een professio
naliseringsslag gemaakt binnen
de afdeling Vastgoed- & Facility
Management. Zo is het strategisch
huisvestingsplan eind 2019 tot stand
gekomen dat inzicht geeft in onze
vastgoedportefeuille en het uitgangs
punt is bij operationele en strate
gische keuzes.”

Korte lijnen
Door werkzaamheden in eigen beheer
uit te voeren, worden klussen snel
gedaan en storingen direct opgelost.
De kosten worden geminimaliseerd
en het levert grote tevredenheid op
binnen het primaire proces. “De snelle
en gedegen aanpak maakt dat we de
gebruikers van de posten veel zorgen
uit handen nemen.” aldus Eric.

Zaltbommel

Zelfde systemen door
heel de regio
Eric vervolgt: “Na een zeer gedegen
voorbereiding zijn dit jaar alle ambu
lanceposten volledig overgegaan
naar het toegangssysteem dat bij
de brandweerkazernes al in gebruik
was. Dit biedt de nodige veiligheid
voor het centrale beheer. In het voor
jaar hebben we de inbraakalarmen
in alle panden gekoppeld aan het
toegangssysteem. We hebben een
handleiding gemaakt over het veilig
betreden van onze panden en we
hebben voor alle panden legionella
beheersplannen gemaakt.”

Grote klussen
“Omvangrijke klussen waren het
vervangen van overheaddeuren in
een andere, duurzame kleursamen
stelling en het realiseren van een
nieuwe remisevloer in de brandweer

kazerne in Beuningen. Ook hebben
we het voorterrein van onze hoofd
locatie compleet vernieuwd en gaf
het algemeen bestuur de financiële
toezegging om het achterstallig
onderhoud van de kazernes weg te
werken. We hebben concrete plan
nen om dit planmatig uit te voeren.
Dit krijgt verder vorm in 2020.”

Uniforme inrichting nieuwe
kazernes
“Voor nieuw te bouwen kazernes
maken we een blauwdruk die een
uniforme inrichting oplevert zodat
oefenen op eigen terrein mogelijk
is. Tot slot zijn er afspraken gemaakt
met brandweer, ambulancezorg en
GGD om in dialoog de onderhouds
plannen per post of locatie te
bespreken.” besluit Eric.

Rumpt
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Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan en Regionaal

Regionale beleidstri
Eind 2019 stemde ons Algemeen Bestuur in met de vierjaarlijkse ‘trilogie’
van Gelderland-Zuid en daarmee met de koers voor de periode 2020 tot
en met 2023. Deze planvorming is deels een verplichting die voortvloeit
uit de Wet Veiligheidsregio’s.

Regionaal

Regionaal

Regionaal
Regionaal

Risicoproﬁel

Beleidsplan

Crisisplan
Beleidsplan

2020

20202023

20202023
20202023

In verbinding werken aan veiligheid in GelderlandZuid

VEI-19141 Crisisplan 2020-2023_omslag WTK.indd 1

Regionaal Risicoprofiel
Het eerste deel van de trilogie is het Regionaal Risico
profiel. Dit profiel beschrijft de inventarisatie en analyse
van de aanwezige risico’s in Gelderland-Zuid. Nieuwe
toevoegingen zijn de paragrafen over cyberrisico’s en
klimaatverandering.

In verbinding werken aan veiligheid in GelderlandZuid

21-01-20 09:26

de sector Crisisbeheersing van de Veiligheidsregio.
“Dit leverde niet alleen nuttige informatie op, maar
ook veel draagvlak en waardering.” Deze positieve
feedback kregen we tijdens verschillende presentaties
aan de gemeenteraden in het najaar van 2019.

Regionaal Crisisplan
Regionaal Beleidsplan
Het Risicoprofiel, gecombineerd met de organisatie
ambitie en ontwikkelingen in onze omgeving, vormen
de basis voor het Regionaal Beleidsplan. “Deze ontwikkelingen hebben we onder andere opgehaald
bij gemeenten, crisispartners en omliggende regio’s,”
aldus projectleider Mieke Okhuysen, werkzaam binnen

22

NAAR INHOUDSOPGAVE

Het derde en laatste document, het Regionaal Crisisplan,
beschrijft de inrichting van de regionale multidisciplinaire
organisatie tijdens rampen en crises, inclusief de taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De taken en
bevoegdheden van de individuele crisisfunctionarissen
zijn verder uitgewerkt in de monodisciplinaire deelplan
nen en handboeken.

Crisisplan: koers voor de komende vier jaar

ilogie omarmd
In verbinding werken aan
veiligheid in Gelderland-Zuid
Het regionaal beleidsplan bevat vijf accenten
waaraan we meer aandacht gaan besteden.

1

Allereerst zetten we in op verbinding. Ontwikkelingen die op
ons afkomen, vragen om versterking van de samenwerking en
afstemming binnen en buiten de organisatie. We hebben elkaar
immers nodig om op deze ontwikkelingen in te kunnen spelen.

2

Daarnaast komt met de beweging van regelgerichtheid naar
risicogerichtheid de focus op de beïnvloeding van risico’s te
liggen. Hiermee worden de contacten en samenwerking tussen
verschillende overheden, bedrijven, instellingen en burgers
belangrijker. Een goed voorbeeld is de implementatie van
de Omgevingswet.

3

Onder het motto ‘veiligheid is van ons allemaal en iedereen is
hulpverlener’ wordt de komende jaren ook een vervolg gegeven
aan het vergroten van de weerbare samenleving.

4

Het vierde accent ligt op het onderzoeken van de gevolgen
van nieuwe risico’s zoals extreem weer en de energietransitie.

5

Tot slot maken bijvoorbeeld arbeidsmarktkrapte, knelpunten
in de continuïteit van vrijwilligheid bij de brandweer op de lange
termijn en een hoge uit- en doorstroom van crisisfunctionarissen,
dat we aandacht moeten blijven geven aan de toekomstbestendig
heid van onze eigen organisatie.
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Hetzelfde vak
in een ander pak
Onze hulpverleners worden in het nieuw
gestoken. Ambulancehulpverleners in heel
Nederland deden afgelopen jaar mee aan een
draagproef voor nieuwe ambulancekleding.
Daarnaast kregen de laatste brandweerposten
in onze regio hun nieuwe bluskleding.
Draagproef nieuwe kleding ambulance
Ambulancehulpverleners krijgen na ruim 15 jaar nieuwe
kleding. De huidige kleding is steeds minder herkenbaar,
doordat ook andere sectoren soortgelijke uniformen
dragen. De nieuw ontworpen kledinglijn is modern en
bovendien beschermd. Daardoor is de kleding exclusief
voorbehouden aan de Nederlandse ambulancezorg.

In het voorjaar testten onze ambulancehulpverleners
de nieuwe kleding. Niet alleen het draagcomfort maar
ook de functionaliteit van de nieuwe kleding werd getest.
“In onze regio hebben twee collega’s deelgenomen aan
de draagproef. Al hun aanbevelingen hebben we ver
zameld en daarmee zetten we de puntjes op de i voor
onze nieuwe kleding!” aldus Elgo Kosters, kledingcoör
dinator in onze regio.
In het eerste kwartaal van 2020 zullen de eerste collega’s
de nieuwe kleding gaan dragen.

Uitlevering nieuwe kleding brandweer
Ook werden de collega’s van de laatste twee brandweer
posten in 2019 in het nieuw gestoken. Nadat bijna alle
posten de afgelopen vier jaar nieuwe bluskleding hadden
ontvangen, kregen post Kesteren en Geldermalsen als
laatsten hun nieuwe pakken. Dat leverde mooie nieuwe
groepsfoto’s van de brandweerploegen op.
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Sector Crisisbeheersing: regie op
multidisciplinaire samenwerking
Vanuit een tweetal kamers van de Multipost
in Nijmegen werken collega’s van de sector
Crisisbeheersing aan een sterk netwerk.
Woorden als ‘multi’, ‘samen’ en ‘delen’ zijn
hier veel gehoord. Sectormanager Femke van
Bennekom staat sinds april 2019 aan het roer
van deze nieuwe sector die is ontstaan uit het
voormalige Veiligheidsbureau, de GHOR en het
team Communicatie.

Ambitie én uitdaging
De overvolle agenda verraadt haar ambitie én uitdaging.
Femke: “We voeren als sector regie op de multidisciplinaire
samenwerking. Via planvorming prepareren we ons
samen met gemeenten en andere relevante partners
op mogelijke crises en rampen. Daarnaast zijn wij expert
op het gebied van zorgcontinuïteit, ‘de witte kolom’,
evenementenveiligheid, bevolkingszorg en (crisis)communicatie. Deze flinke verantwoordelijkheden en tegelijktijdig ook hoge verwachtingen leiden inderdaad tot
de nodige werkdruk.”

matiemanagementtrainingen voor onze rekening.
Nu de krachten gebundeld zijn, kunnen we elkaars
expertise beter benutten. Daarnaast zijn we met HRM
enkele administratieve slagen aan het maken. Want
hoewel we zelf maar met circa 25 collega’s zijn, beheren
en bewaken onze HRM-collega’s meer dan 130 aanstel
lingen/aanwijzingen van medewerkers (van binnen en
buiten de VRGZ) die bij ons in de regionale crisispools
zitten.”

Informatiemanagement als belangrijke uitdaging
Het verbeteren van het informatiemanagement is de
grootste uitdaging voor 2020. “En niet alleen in 2020!”,
besluit Femke. “Informatiemanagement is en blijft een
dominant thema in de komende jaren. Samen met de
andere sectoren gaan we hier de schouders onder zetten,
met voor ons als mogelijk wenkend perspectief een
VeiligheidsInformatieCentrum (VIC) dat ons helpt aan
meer zicht en inzicht.”

Bovendien moest de sector het laatste half jaar van
2019 nog een extra tandje bij zetten om het Regionaal
beleidsplan 2020-2023 met het bijbehorende Risicoprofiel
en Crisisplan (zie ook pagina 20) gereed te krijgen.
“Een knap staaltje werk, waarbij we tevreden kunnen
zijn over de inhoud, maar ook over de wijze waarop
we samen hebben gewerkt met gemeenten en andere
partners.”

Krachten bundelen
Tussen de werkzaamheden door bouwt Femke verder
aan de sector. “We hebben de afgelopen periode onze
werkzaamheden tegen het licht gehouden en overlap
weten te bundelen. Een goed voorbeeld is het opleiden,
trainen en oefeningen van crisisfunctionarissen. Naast
de organisatie van multi-oefeningen, nemen we ook de
GHOR-, bevolkingszorg-, crisiscommunicatie- en infor
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Regio verdeeld in
andere gebieden
voor Officier van
Dienst Brandweer

Brandweerzorgplan:
voorlichting,
informatie
en oefenen

Vanaf 1 april 2019 zijn er nieuwe gebieden
voor de Officieren van Dienst (OvD’s) van
de brandweer ingevoerd. We maakten de
overstap van acht naar vijf OvD-gebieden.

Inwoners van gebieden waar
de brandweer net buiten de
wettelijke prestatienorm ter
plaatse is, konden in 2019
rekenen op extra voorlichting
door de gemeente en de brand
weer. Dit is een van de maatrege
len die voortkomen uit het Brandweerzorgplan Basisbrandweerzorg waarmee
het Algemeen Bestuur in 2018 instemde.

Officier van Dienst
De Officier van Dienst van de brandweer
komt ter plaatste bij een incident als er
opgeschaald wordt. De OvD is op dat
moment de hoogste leidinggevende van
de brandweerlieden ter plaatse. Wanneer
er sprake is van een GRIP1, neemt de OvD
Brandweer deel aan het overleg van het
Commando Plaats Incident (CoPI). Dit overleg wordt gevoerd met de officieren van
dienst van de brandweer, geneeskundige
zorg, bevolkingszorg, politie en de com
municatieadviseur en wordt geleid door
de leider CoPI.

Uitgangspunten nieuwe gebieden
Binnen de nieuwe OvD-gebieden zijn de
regionale risico’s leidend. We hielden bij
voorbeeld rekening met oude historische
kernen waar het nemen van preventieve
maatregelen lastig is en de kans op snelle
branduitbreiding groot is. Daarnaast
sluiten de gebieden zo veel mogelijk aan
bij één of meerdere gemeentegrenzen.
Zo zijn de communicatielijnen met de
gemeenten helder.
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Brief van de burgemeester
Sinds de start in 2018 zijn in ruim 40 gebieden door de gehele regio
Gelderland-Zuid in totaal 35.000 enveloppen op de mat beland.
Deze envelop bevat een brief van de betreffende burgemeester
met een toelichting op de lokale brandweerzorg èn een uitnodiging voor een inloopavond voor nadere vragen. Ook krijgen al
deze inwoners een brandweerfolder ‘Brandveilig wonen’ om zelf
de woning op brandveiligheid te kunnen controleren. De opkomst
tijdens de inloopavonden is wisselend en varieert tussen de 5 en 20
bezoekers.

Bijzondere aandacht voor Wijchens Batenburg
Er is echter één plaats in onze regio die bovengemiddeld veel
aandacht krijgt en dat is het historische Batenburg in gemeente
Wijchen. De omliggende brandweerposten liggen hier relatief
ver vandaan en we zijn dus langer onderweg. Ook in Batenburg
is een informatieavond georganiseerd, maar hier hebben we
iedere inwoner een exclusieve woningcheck door de brandweer
aangeboden. Uiteindelijk waren we eind november bij ruim 60
Batenburgse gezinnen te gast.

Kennis van de regio

In gesprek, aanvalsplannen en oefenen

Binnen elk OvD-gebied zijn minimaal
vier en maximaal zes OvD’s beschikbaar.
Uiteraard zijn deze OvD’s allemaal op
de hoogte van de specifieke risico’s en
dynamiek binnen het gebied en hebben
ze kennis van regionale procedures.

Naast de regionale informatiecampagne worden er ook compen
serende maatregelen getroffen voor 356 ‘markante objecten’
(bijvoorbeeld een kinderdagverblijf of verzorgingstehuis) in ons
gebied. Dit is in veel gevallen niet alleen een bezoek van het team
Brandveilig Leven. Ook het team Operationele Informatievoorziening
kijkt bij deze objecten of er ‘aanvalsplannen’ moeten komen en of
de bestaande plannen aangepast moeten worden. Tot slot gaan de
posten, in overleg met de eigenaren van deze panden, oefenen op
de verschillende locaties.
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Pilot Zorgcoördinatiecentrum
Vanaf medio 2022 zullen de vier oostelijke
Meldkamers Ambulancezorg (Zwolle, Hengelo,
Apeldoorn en Arnhem-Nijmegen) worden
samengevoegd tot één meldkamer in
Apeldoorn. Deze schaalvergroting is voor
de witte kolom onwenselijk vanwege de
te grote afstand tussen de ambulancezorg
en alle andere zorgaanbieders. Mac Honigh,
projectleider Zorgcoördinatiecentrum,
over de ambitie te willen komen tot zorg
coördinatiecentra (ZCC’s).
Een regionaal loket voor (acute) zorgvragen
“Een zorgcoördinatiecentrum is te zien als een regionaal
‘loket’ waartoe een patiënt met een acute zorgvraag
zich kan wenden. Achter dit loket zijn diverse individuele
zorgaanbieders (huisartsenposten, meldkamers ambu
lancezorg SEH’s, GGZ, thuiszorg) verenigd in een regio
naal netwerk acute zorg. Het regionale loket kan zowel
uit een fysieke samenvoeging van individuele zorgaan
bieders bestaan (‘samenwonen’) als uit een virtuele
samenvoeging (‘samenwerken’).

raakt’.” 112-telefoontjes blijven gewoon in de meldkamer
(nu in Arnhem en straks in Apeldoorn) binnenkomen. Na
een snelle triage en het zo nodig direct inzetten van een
ambulance, worden deze meldingen verder afgehandeld
in het ZCC.

Netwerkzorg als leidend principe
“We hebben een pilot aangevraagd bij het ministerie
van VWS om een zorgcoördinatiecentrum op te zetten.
Uitgangspunt hierbij is dat ernaar gestreefd wordt
patiënten de juiste zorg te bieden, passend bij de
zorgvraag, op het juiste moment en op de juiste plaats.”
Aldus Mac Honigh. “Daarbij gaan wij niet zozeer uit van
ketenzorg, maar van ‘netwerkzorg’. Het denken in ketens
is niet langer adequaat, omdat maatregelen die de acute
zorg moeten verbeteren niet alleen de voorgaande of
de volgende schakel in de keten raken, maar alle partijen
die in het netwerk van de acute zorg acteren.”

Afwachten van de subsidietoekenning
Indien de pilotaanvraag wordt toegekend, zal de pilot
worden getrokken vanuit Ambulancezorg GelderlandMidden en Gelderland-Zuid. Er wordt dan een project
team gevormd dat bestaat uit een projectleider, een
projectmanager en een projectondersteuner/beleids
adviseur van de beide organisaties, maar ook operatio
neel vertegenwoordigers van elk van de huisartsenposten en Pro Persona.

De patiënt wordt pas ‘losgelaten’
indien er passende hulp is of wordt
geboden. Hiermee wordt voor
komen dat een patiënt tussen
‘wal en schip raakt’.
De patiënt hoeft geen weet te hebben van de onder
liggende structuren en afspraken.” licht Mac Honigh,
projectleider Zorgcoördinatiecentrum, toe. “De zorgvraag van de patiënt is het uitgangspunt voor de acute
zorgcoördinator, die de patiënt zo snel mogelijk naar de
juiste zorgverlener leidt. De patiënt wordt pas ‘losgelaten’
indien er passende hulp is/wordt geboden. Hiermee
wordt voorkomen dat een patiënt tussen ‘wal en schip
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Van twee meldkamers naar één:
de Meldkamer Arnhem-Nijmegen
(MAN) is een feit
De aanhoudende personele krapte én de nood
zakelijke technische investeringen die in beide
meldkamers gedaan moesten worden, waren
reden voor onderzoek naar de mogelijkheden
van een samenvoeging van de meldkamers
van Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid.
Het positieve resultaat van dit onderzoek resul
teerde op dinsdag 19 november officieel in de
‘Meldkamer Arnhem-Nijmegen’, gevestigd in
Arnhem.

Nijmegen definitief gesloten

Tussenstap op weg naar Apeldoorn

Geen reorganisatie

Door het samenwerken worden roosterproblemen
opgelost en hoeft de investering in de techniek slechts
één in plaats van twee keer te worden gedaan. De samen
voeging, die in totaal een half jaar heeft geduurd, is een
natuurlijke ‘tussenstap’ in de samenvoeging van de meld
kamers van Twente, IJsselland en VNOG, Gelderland-Zuid
en Gelderland-Midden naar Apeldoorn, die gepland staat
medio 2022.

Het enige wat qua organisatie veranderde, is de plaats
van tewerkstelling voor meldkamermedewerkers die in
Nijmegen werkten: zij werken nu vanuit Arnhem. Voor
het overige blijft alles gelijk: zij blijven in dienst van de
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) en de centralis
ten die in Arnhem werkten, blijven in dienst van VGGM.
Leiding, directie en bestuur van zowel de VRGZ als VGGM
blijven ongewijzigd in positie en verantwoordelijkheid.
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Al is de stap naar Arnhem een ‘tussenstap’, voor de meld
kamermedewerkers uit Nijmegen was het een grote stap.
Het betekent ook je ‘thuis’ verlaten. De migratie voelde
dan ook vreemd: 10.00 uur, lege schermen in Nijmegen.
Geen telefoontjes meer. Over en weer collegiale appjes
over die ‘oorverdovende’ stilte. Het was even slikken
voor de Nijmeegse collega’s. En dan, 11.57; het sein dat
‘Nijmegen’ de werkplekken mocht afmelden. Definitief
gesloten. Centralist Jochem: “Ik heb hier tien jaar rond
gelopen in verschillende functies. Het traject is natuurlijk
al langer bekend, maar goed. Het is wel even een periode
die afgesloten wordt.”

Regionaal Crisiscentrum (RCC)
verhuisd
Sinds 4 februari 2019 is het hoofdkantoor van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid aan de Professor
Bellefroidstraat in Nijmegen dé locatie van waaruit het Regionaal Operationeel Team (ROT) en het
Regionaal Beleidsteam (RBT) tijdens een opgeschaald incident slagvaardig hun taak verrichten.
Daarnaast wordt deze ruimte ook benut voor het
Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) als er sprake is van een
GRIP 3 in Nijmegen en vinden ROT- en BT-oefeningen
hier ook plaats. De nieuwe crisisruimten bevatten stateof-the-art audiovisuele middelen en een eigen beveiligde
werkomgeving met in totaal 33 werkplekken.

Afscheid van het Nijmeegse politiebureau
De verhuizing van het Crisiscentrum betekent dat we
afscheid hebben genomen van het Nijmeegse politie
bureau aan de Stieltjesstraat. Een locatie waar we altijd
gastvrij zijn ontvangen en waar we ons werk bij nacht
en ontij hebben kunnen doen.

Nieuw Regionaal Crisiscentrum al goed gebruikt
Nadat er twee gecombineerde ROT-/BT-oefeningen
hadden plaatsgevonden in het voorjaar, werd het
Regionaal Crisiscentrum op 24 juni 2019 met een GRIP2
echt getest. Tijdens een telefoniestoring was de meld
kamer enige tijd onbereikbaar, waardoor er werd
opgeschaald naar een GRIP2 en
had het RCC zijn echte vuur
doop (zie ook p.20). Ook
bij dit incident bleek
het crisiscentrum
naar tevredenheid
te werken.
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Feiten
Feiten &
& cijfers
cijfers Ambulancezorg
Ambulancezorg
Tijdelijke opkompost Lent
In verband met de verbouwing van de Waalbrug komt er tijdelijk een team op post Lent zodat we ook de burgers in het
noordelijke gedeelte van Nijmegen op tijd kunnen bereiken.

Implementatie elektrische brancards

Onderzoek naar exploitatie en proces

De eerste elektrische brancards zijn ingebouwd in ALS
(spoed)voertuigen. In de zorgambulances werkten we hier
al mee. Elektrische brancards (elektrisch bij het omhoog
en omlaag doen) zijn minder belastend voor
onze medewerkers en verminderen
de kans op val-/inklap-incidenten.

Met als resultaat:
• Samen met zorgverzekeraars meer
inzicht gekregen in kosten en baten.
• Nieuwe inzichten voor verbeteringen
van ambulanceproces.
• Onze organisatie komt budget te kort,
in 2020 wordt hier uitvoerig met
de zorgverzekeraars over gesproken.

Verhuizing van onze meldkamer naar Arnhem
De 112-meldkamer in Nijmegen
(politie, brandweer en
ambulance) is verhuisd
en samengevoegd met
de meldkamer Arnhem.
De nieuwe naam van deze
meldkamer is Meldkamer
Arnhem-Nijmegen (MAN).

Nijmegen

Arnhem

Totaal aantal A1-ritten

Totaal aantal A2-ritten

Spoed

Gepaste spoed

2018

2019

2018

A1

2019

A2
0,4%
17.409

17.476

Binnen 15 min. ter plaatse: 93% in 2019 (93,3% in 2018)
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2,4%
14.083

14.428

Binnen 30 min. ter plaatse: 97,6% in 2019 (97,3% in 2018)

Gelderland-Zuid
Gelderland-Zuid 2019
2019
Personele samenstelling

+7

+5

-3

Ambulanceverpleegkundige

-5

Ambulancechauffeur

Ambulancezorg én
maatschappelijke zorg
In 2019 is de aandacht voor de sociaal kwetsbare patiënten
binnen Ambulancezorg GZ verder toegenomen. Er worden
meldingen gemaakt over patiënten met verward gedrag en
over (mogelijke) gevallen van huiselijk geweld en kinder- en
ouderenmishandeling:
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Zorgambulanceverpleegkundige

Zorgambulancechauffeur

+1

+2
Bachelor
medisch
hulpverlener

+3

Verpleegkundig
meldkamer
centralist

+2

meldingen van verward gedrag
via rittenformulier

144
Veilig Thuis-meldingen

Onderzoek naar gezamenlijke
besluitvorming
Met de patiënt wordt gekeken
naar de meest passende zorg.
Zo komt de patiënt meer
centraal te staan en behoudt
hij/zij de regie over zijn/haar
eigen zorgproces.

-2

MLV & Klachten
Type

Totaal aantal B-ritten

Klachten

30

Interne incidentmeldingen

115

Externe incidentmeldingen
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Gepland vervoer

2018

2019

B 11.627
-0,8%
11.892

11.802

Aantallen 2019

Calamiteitenonderzoeken

3
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Feiten & cijfers

2019

Onze regio

14

560.000

gemeenten

inwoners

1.040 km2
oppervlakte

4

snelwegen

Veiligheidsregio

GRIP’s in de regio

Sector Brandweer, Ambulancezorg,
Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering.

De ‘Gecoördineerde Regionale
Incidentbestrijdings Procedure’
(GRIP) is ingericht om bij het
bestrijden van ongevallen en
rampen de juiste hulpverleners
en functionarissen op het juiste
moment in te schakelen.

waarvan

1.381

738

interne
medewerkers

brandweervrijwilligers

79%

21%

5

1

vaarwegen

goederenspoorverbinding

15

1

0

0

GRIP 1

GRIP 2

GRIP 3

GRIP 4

Spoedeisende hulpverlening brandweer

man

vrouw

met een gemiddelde leeftijd van

44 jaar
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2.683

Prio 1-uitrukken

1.966

Prio 2-uitrukken
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