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In 3 minuten je huis uit vluchten
 
Vanaf februari 2021 kunnen bezoekers van het ‘Huis van familie Van de Werf’  
leren over het ontstaan van brand in huis. Zo leren ze ook hoe ze brand kunnen 
voorkomen in hun eigen huis.  



Van CoPI-bak naar voorlichtingsvoortuig
Samen met het bedrijf FireWare bouwen onze 
collega’s de oude CoPI-bak om tot een nieuw 
voorlichtingsvoertuig: ‘Huis van de familie Van 
de Werf’. Bezoekers in de leeftijd van 12 jaar 
en ouder beleven bij de binnenkomst van het 
huis een experience: in drie minuten lopen  
zij een huis (de omgebouwde CoPI-bak) door.  
Ze starten in een woning waar niets aan de 
hand lijkt, maar naarmate ze verder komen, 
zien ze dat er brand is. 

Leren door ervaring en data genereren
De bedoeling is dat ze alles goed in zich 
opnemen, want zodra de bezoekers buiten 
komen, moeten ze vragen beantwoorden over 
wat ze hebben gezien in de woning. Er worden 
ook vragen gesteld over hun eigen situatie.  
Zo genereren we data die we weer kunnen 

gebruiken in onze voorlichting aan onze 
inwoners.
Het ontwerp is nu definitief, dus gaat de 
daadwerkelijke ombouw van de CoPI-bak 
starten. De oplevering wordt verwacht rond 
februari 2021. Op naar vele mooie  
momenten van voorlichting!

Sinds 16 juni zijn de CoPI-bakken in onze regio vervangen door een Multi Commando Unit (MCU). 
Dat bood ons de gelegenheid om één van de CoPI-bakken een nieuwe bestemming te geven. 
Hiervoor werken collega’s van Brandveilig Leven en de 24-uursdienst samen. 

Nieuw brandweervoorlichtingsvoertuig:  

‘Huis van de familie Van de Werf’

Bekijk het filmpje over het nieuwe voorlichtings - voertuig!
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https://www.youtube.com/watch?v=6FdY5ePtSvw&feature=youtu.be&ab_channel=VeiligheidsregioGelderland-Zuid]


GRIP1: vermoedelijk explosief 

aangetroffen in Nijmegen

Op zondag 11 oktober gaan de piepers van de 
leden van het CoPI: GRIP1 in Nijmegen. Onder 
de brug van de Neerbosscheweg is door een 
voorbijganger een zelfgemaakt explosief 
gevonden. 

Het weg- en scheepvaartverkeer wordt  
uit voorzorg direct stilgelegd. Ook is de 
Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) 

gealarmeerd. Gelukkig blijkt dat in een straal 
van 50 meter rondom de zogenaamde vuur-
werkbom geen huizen of bedrijven liggen.  
De mogelijke schade bij het afgaan van het 
explosief is daarom nihil. Het explosief blijkt 
een combinatie te zijn van brandbare stoffen 
in combinatie met vuurwerk en is door de EOD 
ontmanteld. Hiermee  was het gevaar geweken 
en werden de hulpdiensten weer afgeschaald.
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Naast de medewerkers die op piket staan, 
levert nu elke gemeente, Fruitdelta 
Rivierenland en de Veiligheidsregio onder-
steuning aan de secties Bevolkingszorg 
(gemeentelijke taken) en Crisiscommunicatie. 
Zij leveren juristen, adviseurs crisisbeheersing, 
communicatieadviseurs en leidinggevenden 
binnen de crisisorganisatie. Deze medewerkers 
krijgen een snelcursus in het landschap van 
crisisbeheersing, zodat ze snel aan de slag 
kunnen.  

Geen negen-tot-vijf-mentaliteit
Dat een crisis zich niet aan werktijden houdt, 
wisten we al. Tijdens en na een persconferentie 
zitten collega’s van de sectie crisiscommunicatie 
en gemeentelijke communicatiecollega’s klaar 
om de nieuwe maatregelen direct te com - 
muni ceren. Gelukkig kunnen we daarvoor 
vertrouwen op de content van het Nationaal 
Kernteam Crisiscommunicatie.

Ook juristen zijn na een persconferentie druk  
in de weer. Zij vertalen de aanwijzing van het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport naar een noodverordening. Vaak moet 
deze de volgende dag al ter consultatie 
voorgelegd worden aan het Regionaal 
Beleidsteam (RBT). 

Q&A’s en advies
Nieuwe maatregelen en de nieuwe nood-
verordening zorgen ook elke keer weer voor 
nieuwe onduidelijkheden en vragen. De secties 
Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie proberen 
samen met de gemeentelijke actieteams deze 
vragen te beantwoorden en instellingen en 
bedrijven van advies te voorzien. 

Onderling afstemmen en landelijke lijn  
in het oog houden
Zo’n nieuwe noodverordening of aanwijzing 
geeft het Regionaal Operationeel Team (ROT) 
ook weer nieuwe vraagstukken: wat betekent 
dit voor onze handhavingsstrategie, hoe richten 
we zo’n meldingsplicht in en wie en waarom 
geven we ontheffing? Het streven is om altijd 
één lijn te trekken en onze uitvoering af te 
stemmen op het landelijke beleid.

Al bijna 8 maanden leveren gemeenten en hulpdiensten een ongekende inzet om het 
coronavirus onder controle te krijgen. Om te zorgen dat alle partijen ook verder kunnen 
met hun reguliere takenpakket, is daarom afgelopen weken geïnvesteerd in het verder 
op sterkte brengen van de crisisorganisatie.  

Update corona
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Allereerst staat vrijwilligheid in deze tijd  
onder druk, omdat mensen zich steeds minder 

makkelijk voor een lange tijd 
binden aan een organisatie. 

Daarnaast spelen (juri-
dische) ontwikkelingen 

een rol, zoals mogelijke 
wijziging rechtpositie 
en de daarbij horende 
herverdeling van 
taken. Tot slot wijzigt 
het type incidenten 

(minder brand, meer 
hulpverlening, complexe 

incidenten als gevolg 
energietransitie) waardoor er 

andere uitdagingen ontstaan. 

Omdat vrijwilligers van levensbelang zijn en 
blijven voor de brandweerorganisatie, wordt  
er veel energie gestoken in Operatie VLAM.  
De afgelopen maanden zijn de landelijke en 
regionale ontwikkelingen in beeld gebracht en 
is iedere brandweerpost in onze regio bezocht 
om daar beelden op te halen. Daarnaast zijn er 
in september twee kick-off-avonden geweest 
met circa 100 vrijwilligers om deze beelden  
te delen en te verrijken. Daarnaast heeft 
Annemieke Bloemendaal, manager operatio-
nele brandweerzorg, in de vergadering van  
ons Algemeen Bestuur (AB) van 24 september 
de route van Operatie VLAM nader toegelicht. 
De presentatie werd goed ontvangen en in het 
AB van 5 november wordt het totale project-
plan besproken.

Vijf projectlijnen
Operatie VLAM bestaat uit vijf  
projectlijnen. De eerste projectlijn is het 
continu volgen van de nationale en regionale 
ontwikkelingen op het gebied van vrijwillig-
heid en brandweerzorg zodat hier beter op 
geanticipeerd kan worden. Daarnaast is er 
project dat zich buigt over het vraagstuk  
van het binden en boeien van vrijwilligers  
op de posten. De derde lijn richt zich op  
het versterken van de verbinding met de 
hoofdwerkgevers van de vrijwilligers. Het 
vierde project legt de focus op een verbeterde 
verbinding tussen de posten en de regio. Tot 
slot wordt er meer inzicht verworven in het 
huidige personeelsbestand om te komen tot 
een gezonder toekomstige mix van leeftijd, 
achtergrond en functie.

De komende periode zet de Brandweer Gelderland-Zuid onder de noemer 
‘Operatie VLAM’ fors in op het vinden, binden en boeien van vrijwilligers. 
Verschillende gebeurtenissen zijn aanleiding geweest voor het opstarten  
van deze operatie.

Operatie VLAM: vinden, binden  
en boeien van vrijwilligers

Voor en door vrijwilligers
Bij Operatie VLAM staat de vrijwilliger 
centraal. Om dit te benadrukken én te 
borgen wordt er een vrijwilligersraad  
in het leven geroepen. Met deze raad 
worden ideeën, wensen of veranderingen 
besproken, getoetst en verbeterd.  
De raad zal bestaan uit circa 20 vrij - 
wil ligers verspreid door de hele regio.  
De meeste namen zijn inmiddels bekend, 
waardoor de eerste bijeenkomt nog voor 
het einde van het jaar plaats gaat vinden. 
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Veilig werken in coronatijd
Hoe zorgen we ervoor dat collega’s op de ambulance veilig kunnen werken tijdens deze corona-
tijd? Cruciaal hierin zijn de persoonlijke beschermingsmiddelen. Tijdens de eerste golf in het 
voorjaar waren deze schaars. Gelukkig hebben wij nooit zonder beschermingsmiddelen hoeven 
werken. Inmiddels is de voorraad goed aangevuld en werken we ook tijdens deze tweede golf 
weer met de benodigde beschermingsmiddelen. Maar hoe werkt dat precies? Hieronder een 
inkijkje in het proces rondom de persoonlijke beschermingsmiddelen.

beschermingsmiddelen worden in afvalzakken 
gedaan en deze zakken worden weggegooid 
in afgesloten afvalbakken bij het ziekenhuis 
waar de patiënt naar vervoerd is. 

Zo kunnen de collega’s weer veilig op weg naar 
de volgende patiënt!

Uit voorzorg dragen de ambulancechauffeur 
en ambulanceverpleegkundige een chirurgisch 
mondneusmasker, spatbril/spatscherm en 
handschoenen. We kennen echter allemaal het 
beeld van zorgverleners die compleet ingepakt 
zijn. Dit pakket aan beschermingsmaatregelen 
wordt ingezet bij covid-verdachte patiënten.  
Onder andere bij de meldkamer wordt uit-
gevraagd of er sprake is van coronaklachten  
bij de patiënt. Is dit het geval? Dan zijn er meer 
beschermingsmiddelen nodig dan alleen een 
chirurgisch mondneusmasker, spatbril/spat-
scherm en handschoenen.

Bij zo’n rit gebruiken de collega’s het volledige 
pakket aan persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Dit bestaat uit: een medisch mondneusmasker, 
spatbril/spatscherm, overall of OK-schort, 
haarnetje, schoenhoesjes en handschoenen.  
Zo beschermen collega’s zichzelf tegen directe 
besmetting en tegen besmetting via hun 
kleding. 

Nadat de patiënt overgedragen is aan de 
collega’s in het ziekenhuis moet de ambulance 
schoongemaakt worden met chlooroplossing 
en alcohol. Is een Covid-verdachte patiënt  
ook vervoerd en zijn er zogenaamde aerosole 
handelingen uitgevoerd? Dan wordt de cabine 
eerst een half uur gelucht en wordt de ambu-
lance daarna ontsmet. 

Na het reinigen van de ambulance worden  
de beschermingsmiddelen weer zorgvuldig 
uitgedaan en weggegooid. Gebruikte 
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Elk jaar in oktober zijn de brandpreventieweken. Het thema van de brandpreventieweken  
is dit jaar ‘Rookmelders redden levens’. Per 1 juli 2022 wordt het voor alle woningen in 
Nederland verplicht op elke etage in de gang of hal een rookmelder te plaatsen.  
Met deze campagne lopen we alvast vooruit op deze verplichting. In deze campagne 
vertellen we inwoners over het nut en de noodzaak van rookmelders, waar je deze moet  
plaatsen en hoe je ze het beste onderhoudt. Deze informatie is allemaal terug  
te vinden op www.rookmelders.nl. 

Rookmelders redden levens: 
brandweerpreventieweken 2020

Inzet op sociale media
Normaal gesproken gaan ambassadeurs van 
Brandveilig Leven ‘de regio in’ tijdens de 
brandpreventieweken. Denk bijvoor beeld 
aan de schoolbezoeken van vorig jaar of  
het kraambezoek van twee jaar geleden. 
Helaas is dat dit jaar door corona niet goed 
mogelijk. Daarom hebben we dit jaar extra 
groot uitgepakt op sociale media. We gaven 
video’s en ervarings verhalen op Facebook 
een extra boost. Dit deden we door te 
adverteren op Facebook in onze regio. 
Hierdoor bereikten we gemiddeld per 
bericht 20.000 van onze inwoners!

Andere campagnemiddelen
Omdat we er ons ook bewust van zijn dat 
niet alle inwoners op sociale media zitten, 
hebben we ook nog twee andere campagne-
strategieën gekozen. In samenwerking met 
de gemeenten hebben we korte artikelen 
geplaats in huis-aan-huisbladen met 
informatie over de plaats en het testen en 
onderhoud van rookmelders. Daarnaast 
hebben we een display van brandweer-
vlogger Richard verspreid over bouwmarkten 
in onze regio. Personeel van de bouwmarkt 
kon naar aanleiding van de display een flyer 
met plaatsingsadvies voor de rookmelder 
meegeven. 
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Colofon

Eindredactie en coördinatie  Nina den Elzen  
Redactie  Arnie Loos, Annemarie Koop en  
Nina den Elzen
Fotografie  VRGZ tenzij anders vermeld
Vormgeving  Deel 2 ontwerpers, Nijmegen

Multinieuws is de digitale nieuwsbrief van de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid (VRGZ) en wordt verzonden aan bestuurders,  
partners in veiligheid en andere betrokkenen bij de crisisbeheersing  
en rampenbestrijding in Gelderland-Zuid. Multinieuws ook ontvangen?  
Meld je dan hier aan. 

Wil je tijdens een groot incident weten wat er aan de hand is en  
wat je moet doen? Volg dan @CrisisGLZ op Twitter of Facebook.  
Op LinkedIn kun je ons volgen voor nieuws, vacatures en activiteiten 
en op Instagram kun je een kijkje achter de schermen nemen.

Ambulancezorg

BRANDWEER

Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid

Troost, hoop 
en een beetje lol
De aanstekelijke hit ‘Jerusalema’ van Master KG schiet 
omhoog in de Nederlandse hitlijsten. Binnen de kortste 
keren is dit nummer uitgegroeid tot het toneel van  
de Jerusalema Dance Challenge. Verschillende hulp- en 
zorgverleners dansen samen op dit nummer en maken 
er een video van. 

Ook onze collega’s swingen lekker mee!
Brandweeraspiranten Femke en Cindy laten hun  
moves zien op hun Instagramaccount en collega’s  
van de ambulance hebben zich laten verleiden  
tot een paar danspasjes bij het CWZ. Klik op  
de afbeelding om de hele video te bekijken.

https://veiligheidsregio-gelderland-zuid.email-provider.nl/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=nntqwltwiq&l=pb9jrwxedn
https://twitter.com/CrisisGLZ
https://www.facebook.com/CrisisGLZ/
www.linkedin.com/company/18138080
http://www.instagram.com/VeiligheidsregioGZ
https://www.instagram.com/p/CGad2p8Br3a/
https://www.instagram.com/aspi_brandweer/
https://www.cwz.nl/over-cwz/nieuws-en-pers/nieuwsoverzicht/cwzers-laten-swingende-moves-zien-tijdens-jerusalema-challenge/

