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Inleiding 

Dit zakboekje beschrijft de inrichting, taken, 
bevoegd heden en verantwoordelijkheden  
van de multi disci plinaire crisisorganisatie  
in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.  
Deze handige samenvatting van het Regionaal  
Crisisplan 2020-2023 is bestemd voor alle  
crisisfunctionarissen in de regio.

Het zakboekje bestaat uit twee delen:  

GRIP
Het eerste deel beschrijft de verschillende niveaus 
van de Gecoördi neerde Regionale Incident-
bestrijdingsprocedure (GRIP).  

Diensten
Deel twee beschrijft de structuur van de verschil-
lende diensten die betrokken zijn bij de crisis-
beheersing. Het geheel is in de matrixorganisatie 
weergegeven op de omslagflap voorin dit boekje.

Als de pieper gaat, 
vormen we schouder 
aan schouder een  
crisis organisatie 
die zich aanpast 
aan de aard  
en de omvang 
van het incident.

Download het Regionaal Crisisplan 2020-2023  
op www.vrgz.nl/crisisplan
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Gecoördineerde Regionale 
Incidentbestrijdings- 
procedure (GRIP)

Sommige complexe incidenten vragen om multi-
disciplinaire sturing. Indien hiervoor wordt gekozen, 
treedt de zogenoemde Gecoördineerde Regionale 
Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP) voor de ver-
schillende hulpdiensten in werking. 

Ook een dreigende crisis of voorbereiding op een 
grootschalig evenement kan aanleiding zijn om 
onderdelen van de crisisorganisatie in te zetten. 
Vaak wordt dit aangeduid met ‘voorbereidend’  
multidisciplinaire afstemming of ‘voorbereidend’ 
CoPI of ROT.

Vijf GRIP niveaus
Afhankelijk van de aard en omvang van het incident 
kan er opgeschaald worden naar vier regionale GRIP-
niveaus en een vijfde bovenregionaal GRIP-niveau. 

Bevoegd tot op- en afschalen

 GRIP Opschalen Afschalen

  Voorzitter 
Voorzitter

  Veiligheidsregio 
Veiligheidsregio

  bronregio 
bronregio

  Voorzitter 
Voorzitter

  Veiligheidsregio 
Veiligheidsregio

  Burgemeester 

    
Burgemeester

  Operationeel Leider  

   Leider CoPI  

   Calamiteiten- 
Operationeel

 
coördinator (CaCo) 

Leider

  

  
Officieren van Dienst

  Leider CoPI

  Calamiteiten-

  coördionator (CaCo) 
Leider CoPI

4

3

2

1

5
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GRIP 1
Als bij de bestrijding van een incident meerdere  
disciplines betrokken zijn en structurele coördinatie 
tussen de disciplines noodzakelijk is, wordt er  
opgeschaald naar GRIP 1. 

Op de plaats van het incident wordt het team 
Commando Plaats Incident (CoPI) ingericht onder  
leiding van een leider CoPI. De burgemeester wordt 
geïnformeerd door of namens de Leider CoPI.

1 1

effectgebied

CoPI

gemeente

Burgemeester

Leider CoPI

incident

informeren
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CoPI

Het CoPI heeft de operationele leiding ter plaatse.  
De vertegenwoordigers van de verschillende hulp-
diensten binnen het CoPI maken een gezamenlijk 
beeld en bepalen de tactiek om te komen tot een 
effectieve gecoördineerde hulpverlening. 

Afstemming en advies
Daarnaast zoekt het CoPI afstemming met andere 
betrokken partijen en adviseren zij indien nodig  
het Regionaal Operationeel Team (ROT). 

Multi Commando Unit
Het CoPI vergadert in een Multi Commando Unit  
dat op een veilige plaats dichtbij de incidentlocatie 
wordt geplaatst.

Kernactiviteiten

Leiding geven aan de operatie:
•  bepalen van tactiek op basis van gezamenlijke 

beeld-, oordeels- en besluitvorming;
•  verdelen en monitoren van actiepunten en 

besluiten;
•  verkennen en voorbereiden nafase.

Informatiemanagement:
•  verzamelen, verwerken en delen van informatie;
•  afstemming met partners buiten het CoPI.

Samenwerking ROT (indien GRIP2 of hoger):
•  afstemming werkzaamheden en taken van  

CoPI en ROT;
•  adviseren aan het ROT;
•  uitvoeren van de opdrachten van het ROT.

1 1
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Voorbeelden in onze regio

Een Brand in en loods met zwarte rookontwikkeling, 
mogelijk asbest en hinder op de nabijgelegen snel-  
en vaarweg (Kesteren, 14-12-2018). 

Gaslucht en ontruiming appartementencomplex  
met 50 bewoners, waarvan 20 hulpbehoevend 
(Nijmegen, 10-06-2019).

*  Functionarissen dienen binnen de gestelde tijd te starten met 
hun werkzaamheden; de eerste vergadering (motorkap- of  
CoPI-overleg) start binnen 30 minuten na alarmering.

Samenstelling

Kernbezetting CoPI Start uitvoering 

 taken binnen* 

Leider CoPI 30 minuten

Officier van Dienst Brandweer 30 minuten

Officier van Dienst  30 minuten 
Geneeskundige Zorg 

Officier van Dienst Politie en/of  30 minuten 
Koninklijke Marechaussee 

Officier van Dienst Bevolkingszorg 30 minuten

Informatiemanager CoPI 30 minuten

Communicatieadviseur CoPI 30 minuten

Facultatieve bezetting CoPI

Officieren van Dienst / Liaisons andere overheden  
en externe partners, Resource Manager CoPI

1 1
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effectgebied

GRIP 2
Als bij de bestrijding van een (dreigende) crisis  
meerdere disciplines betrokken zijn, structurele  
coördinatie tussen de disciplines noodzakelijk is  
en er sprake is van (verwachte) grote maatschappe-
lijke impact op de omgeving wordt er opgeschaald 
naar GRIP 2. 

Bij een GRIP 2 wordt er een Regionaal Operationeel 
Team (ROT) ingericht in het Regionaal Crisiscentrum 
(RCC) op de hoofdlocatie van de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid onder leiding van een Operationeel 
Leider.

Indien er voor het incident ook een CoPI actief is,  
zal het CoPI zich nadrukkelijke blijven richten op de 
bestrijding van het incident, het ROT zich focussen  
op de effecten van het incident en het effectgebied.  

De burgemeester wordt geïnformeerd en  
geadviseerd door de Operationeel Leider.

gemeente

Burgemeester

Operationeel Leider

Leider CoPI

incident

informeren
en adviseren

bevelen

2 2

CoPI

ROT
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ROT

Het ROT heeft de regionale leiding voor wat betreft 
bestrijding van de effecten van het incident, de 
ramp of de crisis. 

Betrokken partijen
Daarnaast zoekt het ROT afstemming met andere 
betrokken partijen en adviseren zij indien nodig  
het Gemeentelijk of Regionaal Beleidsteam. 

Ondersteuning
Ondersteunend aan het ROT werken zogenaamde 
stafsecties: brandweerzorg, geneeskundige zorg,  
politiezorg, bevolkingszorg, crisiscommunicatie  
en mogelijk andere partners die bij de rampen-
bestrijding of crisisbeheersing betrokken zijn. 

Daarnaast zijn er twee ondersteunende secties  
actief: de sectie informatiemanagement  
en de sectie onder steuningsmanagement.

Kernactiviteiten

Operationele leiding:
•  het signaleren, adviseren en met ketenpartners  

bepalen van de (integrale) aanpak;
•  verkennen en voorbereiden nafase.

Informatiemanagement:
•  verzamelen, verwerken en delen van informatie.

Toezicht op voortgang:
•  uitzetten van  werkzaamheden en monitoren  

van actiepunten en besluiten.

2 2
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Kernbezetting ROT Start uitvoering 

taken binnen *

Operationeel Leider 45 minuten

Algemeen Commandant 
Bevolkingszorg

45 minuten

Algemeen Commandant 
Brandweerzorg

45 minuten

Algemeen Commandant 
Geneeskundige Zorg

45 minuten

Algemeen Commandant Politiezorg 45 minuten

Communicatieadviseur ROT 45 minuten

Informatiemanager ROT 30 minuten

Ondersteuners ROT

Secretaris ROT 45 minuten

Plotter 45 minuten

Informatiecoördinator ROT

Facultatieve bezetting ROT

Liaisons andere overheden en externe partners
Resource Manager ROT

Voorbeelden in onze regio

Schip met gevaarlijke stof dat in dichte mist op  
de Maas een stuw beschadigt waardoor ook  
het waterniveau op ongecontroleerde wijze daalt  
(Maas bij Heumen, 29-12-2016).

Een KPN-storing zorgt ervoor dat de meldkamers  
in Nederland – ook die van Gelderland-Zuid – uren 
onbereikbaar zijn voor inwoners (regio Gelderland-
Zuid, 24-06-2019).

Samenstelling

*  Functionarissen dienen binnen de gestelde tijd te starten  
met hun werkzaamheden; de eerste vergadering start  
binnen 45 minuten na alarmering.

2 2
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effectgebied

GRIP 3
Als bij de bestrijding van een (dreigende) crisis 
meerdere disciplines betrokken zijn, structurele 
coördinatie tussen de disciplines noodzakelijk is en 
behoefte is aan bestuurlijke afstemming en besluit-
vorming wordt er opgeschaald naar GRIP 3. 

Bij een GRIP 3 wordt er een Gemeentelijke Beleids-
team (GBT) geformeerd in het gemeentehuis* van  
de betreffende gemeente. De burgemeester heeft 
nu de leiding op de gehele incidentbestrijding.

Indien er voor het incident ook een CoPI actief is,  
zal het CoPI zich nadrukkelijke blijven richten op de 
bestrijding van het incident, het ROT zich focussen  
op de effecten van het incident en het effectgebied.  

De burgemeester neemt bestuurlijke besluiten.  

*   gemeente Nijmegen maakt gebruik van RCC

3 3

gemeente

Burgemeester

Leider CoPI

bevelen

bevelen

incident

Operationeel Leider

informeren
en adviseren

CoPI

GBT

ROT
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GBT

De burgemeester besluit tot opschaling naar GRIP 3. 
De omvang, complexiteit, duur en maatschappelijke 
impact van de gebeurtenis zijn bepalend. Als voor-
zitter van het GBT neemt de burgemeester de 
besluiten. Het GBT bestaat verder uit adviseurs  
van de belangrijkste betrokken organisaties. 

Besluitvorming
Het GBT is belast met besluitvorming over de 
bestuurlijke dilemma’s die veelal worden aangereikt 
vanuit het ROT.

Boegbeeld
Naast het opperbevel heeft de burgemeester tijdens 
de crisis ook een rol als burgervader/boegbeeld.  
Hij of zij dient zichtbaar te zijn op de momenten die 
er toe doen.

Kernactiviteiten

Bepalen strategie:
•  analyseren bestuurlijke knelpunten en bepalen 

strategie;
•  verkennen en voorbereiden nafase.

Besluitvorming: 
•  nemen bestuurlijke besluiten;
•  afkondigen noodverordeningen en -bevelen.

Uitvoering:
•  duiding en betekenisgeving incident.

Informatiemanagement:
•  Presenteren beeld en advies ROT.

3 3
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Voorbeelden in onze regio

Zeer grote en fatale brand in seniorenflat met veel 
rookontwikkeling waaraan uiteindelijk 7 bewoners 
zijn overleden (Nijmegen, 20-02-2015).

Samenstelling

Kernbezetting GBT Start uitvoering 

taken binnen *

Voorzitter Gemeentelijk 
Beleidsteam

60 minuten

Plaatsvervangend Operationeel 
Leider

45 minuten

Adviseur Bevolkingszorg 60 minuten

Adviseur Brandweerzorg 60 minuten

Adviseur Geneeskundige Zorg 60 minuten

Adviseur Politiezorg 60 minuten

Communicatieadviseur Beleidsteam 60 minuten

Ondersteuners GBT

Secretaris GBT 60 minuten

Verslaglegger BT 60 minuten

Facultatieve bezetting GBT

(Hoofd)officier van justitie, Voorzitter/Dijkgraaf 
Waterschap Rivierenland, overige functionarissen  
en/of Rijksheren worden uitgenodigd op verzoek  
van de voorzitter GBT

*   Functionarissen dienen binnen de gestelde tijd te starten  
met hun werkzaamheden; de eerste vergadering start binnen  
60 minuten na alarmering.

3 3
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GRIP 4
Als bij de bestrijding van een (dreigende) crisis 
meerdere disciplines betrokken zijn, structurele 
coördinatie tussen de disciplines noodzakelijk is  
en behoefte is aan bestuurlijke afstemming en 
besluitvorming en het effect van de crisis de 
gemeentegrens overschrijdt, wordt er opgeschaald 
naar GRIP 4. 

Bij een GRIP 4 wordt er een Regionaal Beleidsteam 
(RBT) geformeerd op de hoofdlocatie (RCC) van de 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid onder leiding van  
de voorzitter van de veiligheidsregio. 

Indien er voor het incident ook een CoPI actief is,  
zal het CoPI zich nadrukkelijke blijven richten op  
de bestrijding van het incident, het ROT zich focus-
sen op de effecten van het incident en het effectge-
bied en het RBT bestuurlijke besluiten nemen.  

gemeente 1

gemeente 2

effectgebied

Burgemeester

Voorzitter Veiligheidsregio

Leider CoPI

bevelen

bevelen

incident

Operationeel Leider

Burgemeester

informeren

informeren

4 4

CoPI

ROT

RBT
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Kernactiviteiten

Bepalen strategie:
•  analyseren bestuurlijke knelpunten en bepalen 

strategie;
•  verkennen en voorbereiden nafase.

Besluitvorming: 
•  nemen bestuurlijke besluiten;
•  afkondigen noodverordeningen en -bevelen.

Uitvoering:
•  duiding en betekenisgeving incident.

Informatiemanagement:
•  presenteren beeld en advies ROT.

RBT

De voorzitter van de veiligheidsregio besluit tot 
opschaling naar GRIP 4. De omvang, complexiteit, 
duur en maatschappelijke impact van de gebeurte-
nis zijn bepalend. Als voorzitter van het RBT is de 
Voorzitter Veiligheidsregio de opperbevelhebber. 

Samenstelling
Het RBT bestaat verder uit de burgemeesters van de 
betrokken gemeenten en adviseurs van de belang-
rijkste betrokken organisaties. 

Bestuurlijke dilemma’s
Het RBT is belast met de bestuurlijke dilemma’s die 
veelal worden aangereikt vanuit het ROT.

Burgervader
Zowel de voorzitter als de betrokken burgemeesters 
treden tijdens de crisis ook voor hun eigen gemeente 
op als burgervader op de momenten die er toe doen.

4 4
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Samenstelling Voorbeelden in onze regio

Een defensiehelikopter raakt een hoogspannings - 
kabel en veroorzaakt een stroomstoring in drie  
aangrenzende gemeenten in het noordwesten van  
de regio. (Geldermalsen en omgeving, 13-11-2017).

Nadat in het Chinese Wuhan eind 2019 een virus 
(COVID-19) de kop op doet, woekert het virus vanaf 
maart 2020 ook in Nederland. Alle veiligheidsregio’s 
besluiten op te schalen naar GRIP 4 (13-03-2020).

1  Functionarissen dienen binnen de gestelde tijd te starten met 
hun werkzaamheden; de eerste vergadering start binnen 60 
minuten na alarmering.

2  Op grond van artikel 39 tweede lid van de Wet veiligheidsregio’s 
maakt de hoofdofficier van justitie deel uit van het Regionaal 
Beleidsteam. Tevens wordt de voorzitter van elk betrokken 
waterschap uitgenodigd. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 
heeft besloten dat de voorzitter RBT deze functionaris uitnodigt 
indien de ramp of crisis daartoe aanleiding geeft.

3 Rijksheren zijn regionaal vertegenwoordigers van het ministerie.

Kernbezetting RBT Start uitvoering 

taken binnen 1

Voorzitter Regionaal Beleidsteam 60 minuten

Burgemeesters direct betrokken 
gemeenten

60 minuten

Hoofdofficier van Justitie 60 minuten

Operationeel Leider 45 minuten

Adviseur Bevolkingszorg 60 minuten

Adviseur Brandweerzorg 60 minuten

Adviseur Geneeskundige Zorg 60 minuten

Adviseur Politiezorg 60 minuten

Communicatieadviseur Beleidsteam 60 minuten

Ondersteuners RBT

Secretaris RBT 60 minuten

Informatiemanager ROT 60 minuten

Facultatieve bezetting RBT

Voorzitter/Dijkgraaf Waterschap Rivierenland 2,  
overige functionarissen en/of Rijksheren 3 worden 
uitgenodigd op verzoek van de voorzitter RBT

4 4
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GRIP 5
Als bij de bestrijding van een (dreigende) crisis 
meer dere disciplines betrokken zijn, structurele 
coördinatie tussen de disciplines noodzakelijk is  
en behoefte is aan bestuurlijke afstemming en 
besluitvorming en het effect van de crisis de grens 
van de veiligheidsregio overschrijdt, wordt er  
opgeschaald naar GRIP 5.

Bij een GRIP 5 wordt er een Regionaal Beleidsteam 
(RBT) geformeerd op de hoofdlocatie (RCC) van de 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid onder leiding van  
de voorzitter van de veiligheidsregio. Uitgangspunt 
hierbij is dat de bronregio coördinerend is. 

De voorzitter van de bronregio neemt de bevoegd-
heden van de overige betrokken voorzitters van  
de veiligheidsregio’s niet over, wel de besluiten.
De andere regio beschikt bij een GRIP 5 ook over  
een Regionaal Beleidsteam (RBT).

5 5

veiligheidsregio 1
incident/bronregio

veiligheidsregio 2

effectgebied

Voorzitter 
Veiligheidsregio 1

Voorzitter 
Veiligheidsregio 2

Leider CoPI

bevelen

bevelen

incident

informeren

CoPI

ROTROT

RBTRBT

Burgemeester

Operationeel  
Leider 1

Operationeel  
Leider 2
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Bevolkingszorg
De taken die de gemeente toegewezen heeft  
gekregen binnen de crisisbeheersingsorganisatie 
wordt bevolkingszorg genoemd:
•  publieke zorg, ofwel het verplaatsen, opvangen  

en verzorgen van mensen;
•  omgevingszorg, dit zijn taken op het gebied  

van milieu, ruimte en bouwen;
•  voorbereiding van de nafase.

Onder de nafase vallen alle voorkomende werk-
zaamheden die samenhangen met de afwikkeling  
van een ramp of crisis zoals begeleiding van betrok - 
ken inwoners na een (ingrijpende) gebeurtenis. 

De uitvoering van de werkzaamheden op de plaats 
incident wordt aangestuurd door de Officier van 
Dienst-Bevolkingszorg (OvD-Bz). Vanaf een  
GRIP 2-situatie heeft de Algemeen Commandant 
Bevolkingszorg (AC-Bz) de leiding. De AC-Bz wordt 
regionaal ondersteund door een sectie bevolkings-
zorg en op gemeentelijk niveau door een team 
bevolkingszorg. De regionale sectie en hoofd nafase 
werken vanuit het Regionaal Crisis Centrum.

Bevolkings-
zorg
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Hoofd 
Omgevingszorg

Hoofd 
Publieke Zorg

Liaison
Communicatie

Hoofd 
Informatie

Coördinator
Opvanglocatie

Piket-
medewerker

Hoofd 
Ondersteuning

Secretaris
Team Bevolkingszorg

Hoofd
Preparatie Nafase

Medewerkers 
Sectie Bevolkingszorg

Informatiecoördinator
Team Bevolkingszorg

Algemeen Commandant
Bevolkingszorg ROT

Plaatsvervangend  
Algemeen Commandant  

Team Bevolkingszorg 
Incidentgemeente

Teamleider
Publieke Zorg

Teamleider
Milieu- en 

Bouwbeheer
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Brandweer
De brandweer staat tijdens een incident aan de lat 
voor bron- (brand of ongeval) en emissiebestrijding, 
redding en ontsmetting. De regionale brandweer-
organisatie Gelderland-Zuid is belast met de brand-
weerzorg in ons gebied. 

Voor de brandweertaken ter plaatse geeft de 
Officier van Dienst Brandweer (OvD-B) leiding  
aan het brand weeroptreden. 

Vanaf een GRIP 2-situatie heeft de Algemeen 
Commandant Brandweerzorg (AC-B) de leiding  
over de totale brandweerinzet die de bron- en 
effectbestrijding uitvoert. In de praktijk richt hij  
of zij zich met name op het effectgebied (meten en 
waarnemen) en het adviseren van het ROT hierover.

Algemeen Commandant
Brandweerzorg

Hoofd Bron- en  
Emissiebestrijding

Hoofd 
Ondersteuning

Hoofd 
Informatie

Adviseur  
Gevaarlijke 

Stoffen

Brand-bestrijding

Redding
Ontsmetting 
Mens en Dier

Ontsmetting 
Voertuigen

Ontsmetting 
Infrastructuur

(Urban) Search 
and Rescue

Specialistische 
Technische 

Hulpverlening

Ongevals-bestrijding
Gevaarlijke Stoffen

Technische Hulpverlening

Waterongevallen

Coördinator 
Verkennings- 

eenheden

Hoofd 
Redding

Hoofd 
Ontsmetting

BackOffice
Resource-

management

Waarschuwings- en 
Alarmeringssysteem

BackOffice
Informatiemanagement

Brandweer
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Geneeskundige zorg
De geneeskundige zorg tijdens crisissituaties wordt 
geleverd door verschillende organisaties, zoals 
ambulancediensten, de GGD en ziekenhuizen.  
De coördinatie en aansturing van deze zogenoemde 
witte keten is in handen van de GHOR (Genees-
kundige Hulp verleningsorganisatie in de Regio). 

Acute (spoedeisende medische hulpverlening) en 
publieke gezondheidszorg (gezondheidsbeschermen-
de en gezondheidsbevorderende maatregelen) zijn 
de twee hoofdtaken van de geneeskundige zorg. 
De coördinatie op de incidentlocatie wordt uitge-
voerd door de Officier van Dienst Geneeskundige 
zorg (OvD-G). Vanaf een GRIP2-situatie heeft de 
Alge meen Commandant Geneeskundige zorg 
(AC-GZ) de leiding over hulpverleningsorganisaties 
en bepaalt hij of zij de omvang van de sectiesamen-
stelling. Gelet op het aantal betrokken medische 
partijen maakt de Hoofd Informatie (HIN) altijd 
onderdeel uit van deze staf sectie. De stafsectie 
werkt vanuit het Regionaal Crisis Centrum. 

BackOffice
Resourcemanagement

BackOffice
Informatiemanagement

Crisisorganisatie
Ketenpartners

Triage

Behandelen

Vervoer

Hoofd 
Ondersteuning

Hoofd 
Informatie

Hoofd 
Publieke 

Gezondheidszorg

Psychosociale
hulpverlening

Medische
Milieukunde

Gezondheids-
onderzoek bij 

rampen

Infectieziekte-
bestrijding

Algemeen Commandant
Geneeskundige Zorg

Geneeskundige
zorg
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Politie
Tijdens incidenten zet de politie zich op veel ver-
schillende terreinen in. Deze terreinen zijn geclus-
terd in de volgende hoofdtaken: ordehandhaving, 
opsporing, mobiliteit, bewaken & beveiligen en 
(speciale) interventies. 

De aansturing op de incidentlocatie wordt uitge-
voerd door de Officier van Dienst Politie (OvD-P). 
Vanaf een GRIP 2-situatie sluit een Algemeen 
Commandant Politiezorg (AC-PZ) aan bij het ROT.  
De stafsectie (Staf Grootschalig en Bijzonder 
Optreden – SGBO) van de politie is gehuisvest in  
een regiokantoor van de politie Oost-Nederland.  
Dit kan ook het districtsbureau van het politiedistrict 
Gelderland-Zuid zijn. 

Algemeen 
Commandant Politiezorg
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& Beveiligen
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Objecten
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Dynamisch
verkeers-

management

Crowd
management

Crowdcontrol

Riotcontrol

Handhaven 
netwerken
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Recherche
 maat-
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Opsporing
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Overige
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Hoofd 
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Politie
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Crisiscommunicatie 
Het verzamelen, verwerken en verspreiden van tijdi-
ge, juiste en betrouwbare informatie over een inci-
dent of crisis en het geven van een handelingsper-
spectief is een verantwoordelijkheid van de kolom 
crisiscommunicatie. De taken zijn gebundeld in ana-
lyse en advies (de buitenwereld binnenhalen) en 
pers- en publieksvoorlichting (de binnenwereld naar 
buiten brengen).

Bij een GRIP 1 komt er een communicatieadviseur ter 
plaatse voor advies en pers en publieksvoorlichting. 
In overleg met de Algemeen Commandant Com-
muni catie (ACC) kan er een beroep gedaan worden 
op meer communicatie-ondersteuning. Deze onder-
steuning is er sowieso vanaf een GRIP 2 of hoger. 
Voor de stafsectie crisiscommunicatie zijn werkplek-
ken gereserveerd in het Regionaal Crisis Centrum.

Algemeen Commandant
Communicatie

Communicatie-
adviseur

(R of G)BT

Communicatie-
adviseur ROT

Communicatie-
adviseur(s)

CoPI

Advies in GRIP-fase

Omgevings-
analist(en)

Communicatie-
adviseur(s)

Hoofd
Informatie

Analyse en advies

Redacteur(en) 
social media  
en crisissite

Pers- en 
publieks-

voorlichter(s)

Coördinator en 
medew. publieks-

informatiecentrum

Pers- en 
publieks voorlichting

Crisis-
communicatie
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Informatiemanagement
Het doel van informatiemanagement is het zo snel 
mogelijk verkrijgen van alle informatie die relevant 
is voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing en 
deze actief beschikbaar stellen aan de functionaris-
sen in de crisisorganisatie. 

LCMS
Dit is het landelijke crisismanagementsysteem waar-
mee alle veiligheidsregio’s werken. Belangrijk  
in deze is de breng- en haalplicht van informatie. 

Eigen beelden
De kolommen zijn primair zelf verantwoordelijk  
voor hun informatiemanagement voor het gene-
reren van zogenaamde ‘eigen beelden’. Het eigen 
beeld bestaat uit kolom-specifieke informatie over 
ontwikkeling, gevolgen en aanpak van een incident.  
Op basis van onder meer de verschillende eigen  
beelden wordt een totaalbeeld gegenereerd.  
De regie op dit totaalbeeld wordt gevoerd door een 
informatiemanager die in het CoPI en ROT actief is.

Meldkamer

Calamiteitencoördinator (CaCo)

CoPI

Informatiemanager CoPI (IM-CoPI)
+

(Informatiecoördinator/plotter)

GBT / RBT

Secretaris GBT / RBT
+

Informatiemanager ROT

ROT

Informatiemanager ROT (IM-ROT)
+

Informatiecoördinator ROT (IC-ROT)
+

Plotter
+

Secretaris ROT

Hoofd Informatie

Brandweerzorg
Politiezorg

Geneeskundige zorg
Bevolkingszorg

Crisiscommunicatie

Informatie-
management
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Met ondersteuningsmanagement worden alle activi-
teiten bedoeld die gericht zijn op het tijdig en in de 
juiste kwaliteit en kwantiteit ter beschikking stellen 
van facilitaire en personele voorzieningen en het  
conti nu eren van die activiteiten over een bepaalde 
periode. 

Op CoPI-niveau kan multidisciplinaire coördinatie 
van ondersteuning noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld als 
tijdens de inzet meerdere tenten en containers neer-
gezet worden, regelmatig voeding verzorgd moet 
worden of schema’s voor aflossing van eenheden 
afgestemd moeten worden. 

Ook de levering van brandstof, tolken, toiletvoorzie-
ningen en dergelijke wordt multidisciplinair opge-
pakt door het team CoPI.

Vanaf GRIP 2 worden er ‘facilitair medewerkers crisis’ 
opgeroepen om aanwezig te zijn. Zij dragen o.a. 
zorg voor de ontvangst en registratie van crisismede-
werkers en de catering. Tevens zijn er dan ‘floorma-
nagers’ aanwezig, die verantwoordelijk zijn voor ICT 
en audiovisuele systemen.

Ondersteunings-
management
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Tijdens elke crisis moet de crisisorganisatie haar  
activiteiten afstemmen met de activiteiten van  
tal van andere overheden en externe partners.  
Met welke partijen moet worden samengewerkt, 
hangt direct samen met de aard en omvang van  
het incident. 

In de samenwerking met ‘andere overheden’ en 
‘externe partners’ hanteren alle betrokken (over-
heids)organisaties tijdens een crisissituatie de  
volgende uitgangspunten:
•  Alle partijen zijn zich bewust van de eigen  

(wettelijke) verantwoordelijkheden en bevoegd- 
heden en van die van de andere betrokken 
partijen.

•  Alle partijen tonen zich bereid om in geval van  
conflicterende verantwoordelijkheden en bevoegd-
heden keuzes te maken / geschillen te beslechten 
vanuit het maatschappelijke belang.

Ketenpartners
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Defensie is een structurele veiligheidspartner.  
Het is een hoofdtaak van Defensie de civiele  
autoriteiten te ondersteunen bij rechtshandhaving 
en crisisbeheersing in Nederland. 

Hiertoe kan Defensie desgewenst bijstand leveren  
bij het handhaven van openbare orde en veiligheid, 
en bijstand bij de strafrechtelijke handhaving rechts-
orde. Ook algemene steun in het openbaar belang  
is mogelijk.

In het ROT is Defensie altijd vertegenwoordigd door 
de Regionaal Militair Operationeel Adviseur (RMOA). 
Deze piketfunctionaris wordt standaard gealarmeerd 
vanaf een GRIP 2.

Defensie
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