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Multinieuws

Weet jij wie je belt bij 
storm- of wateroverlast?
 
Weten onze inwoners eigenlijk wel wie ze moeten bellen  
als ze overlast hebben na een storm of hevig hoosbui?  
Dat zochten we uit in ons korte inwonersonderzoek.  



Digitale CoPI-oefeningen

Op 18 novem ber is er na lange tijd weer 
geoefend met het CoPI. Door de corona-
maatregelen was fysiek samen oefenen 
lastig. Daarom koos de oefenleiding voor 
digitale oefeningen. De calamiteiten-
coördinator van de meld kamer, centralisten 
van de meldkamer politie, officieren van 
dienst brandweer, geneeskundig en politie 
en de leider CoPI namen deel aan deze 
oefeningen. 

MS Teams werd tijdens deze oefeningen 
ingezet voor de CoPI-vergaderingen.  
Zo konden de deelnemers als team een 
beeld vormen van het incident. Daarnaast 
was er tijdens deze oefeningen ook aan-
dacht voor het delen van informatie via  
een multidisci plinaire gespreksgroep op  
het C2000-(portofoon)netwerk. 

In totaal hebben 20 CoPI-leden een rol 
gehad in de oefening. Voor de meesten 
was het een verademing om weer eens  
met de andere disciplines te oefenen. 
Ondanks dat het een digitale oefening 
was, gaven ze aan dat ze daadwerkelijk  
de druk en hectiek van een echt incident 
voelden. 

GRIP1: Grote woningbrand in Hedel  
door mogelijke brandstichting
In de nacht van 24 op 25 november ontstaat  
er brand in een woning in Hedel. De woning 
staat al snel in lichterlaaie. 

De twee bewoners brengen zichzelf in veilig-
heid door uit het raam te springen. Ze raken 
daardoor gewond. De brandweer weet geluk-
kig te voorkomen dat de brand overslaat naar 
de naastgelegen schuur waarin paarden staan. 
De woning brandt volledig uit. Er wordt uit - 
ge gaan van brandstichting. De politie doet 
daarom onderzoek.
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Tijdelijke wet maatregelen Covid-19
Met de invoering van de TWN wordt de rol  
van de burgemeester weer groter. De open -
bare orde en veiligheidsbevoegdheden uit de 
Gemeentewet, Wet openbare manifestaties  
en het gezag over de politie op grond van  
de Politiewet 2012 gaan weer terug van de 
voorzitter van de veiligheidsregio naar de 
burgemeesters. De burgemeester heeft verder 
onder andere de mogelijkheid om als indivi-
duele uitzondering ontheffing te verlenen 
binnen de kaders van de wet en kan plaatsen 
aanwijzen waar maatregelen geleden.  

De voorzitter veiligheidsregio blijft belast  
met de bestrijding van de epidemie en blijft 
bevoegd maatregelen voor gebouwen en 
personen te treffen (quarantaine). Om wel  
als regio herkenbaar en eenduidig te blijven 
handelen, hebben de burgemeester besloten 
om ook na 1 december in de structuur van  
het Regionaal Operationeel Team (ROT) met  
de secties (bevolkingszorg, crisiscommunicatie  
en GHOR) en Regionaal Beleidsteam (RBT)  
te blijven werken. 

Grootschalige vaccinatiecampagne  
in voorbereiding
Ook voor de Geneeskundige Hulpverlenings-
organisatie in de Regio (GHOR) verandert de 
rol. De afgelopen stonden vooral in het teken 
van informatievoorziening over bijvoorbeeld 
het aantal besmettingen en monitoren van  
de regionale zorgcontinuïteit bij ziekenhuizen, 
verpleeg- en verzorgtehuizen, ambulancezorg, 
huisartsen en thuiszorg. Ook het realiseren van 
voldoende opvangcapaciteit voor kwetsbare 
patiënten buiten het ziekenhuis en waar nodig 
tijdelijke zorglocaties of bijstand van Defensie 
waren belangrijke taken. 

Met de komst van een nieuw vaccin tegen 
corona wordt een nieuwe onderdeel toege-
voegd aan het takenpakket van de GHOR. 
Samen met de GGD is de GHOR inmiddels 
gestart met de voorbereidingen voor een 
grootschalige vaccinatiecampagne. De komen-
de periode wordt samen met de regionale 
crisisorganisatie gekeken hoe dit in onze regio 
uitgevoerd kan worden binnen de landelijke 
kaders.

Vanaf 1 december is de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (TWM) in werking getreden.  
Niet alleen deze wet, maar ook de (aangekondigde) komst van een vaccin, zorgt ervoor  
dat we met de crisisorganisatie weer in een nieuwe fase komen.   

Een nieuwe fase voor de 
crisisorganisatie COVID-19
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Wie bel je als er een boom  
op je dak is geval len? En 

wie bel je als je kelder is 
ondergelopen door een 
enorme hoosbui? In  
de laatste week van 
november voerden  
wij een kort inwoners-

onderzoek uit op sociale 
media. Hiermee wil den 

wij de kennis van onze 
inwoners testen en ze helpen 

de juiste instantie te bellen.

Waarom voerden we dit onderzoek uit?
Zoals beschreven in ons Regionaal Beleidsplan 
willen we onze inwoners zelfredzamer maken. 
Dat houdt in dat zij weten wat ze moeten 
doen als een incident zich voordoet. In dit-
zelfde regionale beleidsplan omschrijven we  
de gevolgen van extreem weer als een ‘risico 
met extra focus’. Een mooie aanleiding om 
inwoners zelfredzamer te maken en te leren 
over wat zij kunnen doen bij de gevolgen  
van extreem weer. 

Hoe voerden we dit onderzoek uit?
Voor dit onderzoek hebben we Twitter  
en Instagram ingezet. Op Twitter deelden  
we in de onderzoeksweek elke dag een  
vraag. In deze vraag beschreven we een in 
situatie die kan voorkomen na een storm.  
We vroegen dan wie de inwoners in dat  
geval zal bellen. De volgende dag deelden  
wij het goede antwoord. Zo hopen we dat 
telefoontjes tijdens zo’n drukke storm - 
periode op de juiste plek terechtkomen.  
De gemeentes binnen onze regio deelden  

deze vragen ook met hun volgers op Twitter. 
Op Instagram werden de vragen ook gedeeld, 
maar dan in de vorm van een korte quiz.  
De vragen kwamen daar allemaal op één  
dag voorbij.

Resultaten en vervolg
Per vraag hadden we in totaal zo’n 600 inwo-
ners die een antwoord instuurden. Er waren 
vragen waarbij onze inwoners al snel eens 
waren over het goede antwoord. Er waren  
ook vragen waar ze het minder snel eens 
werden over het goede antwoord. Dat is voor 
ons een heldere aanleiding om binnen onze 
risicocommunicatie meer aandacht voor dit 
onderwerp te hebben. 
Daarnaast gaan we bekijken of er nog andere 
incidenttypes zijn waarvoor we soortgelijk 
onderzoek voor kunnen doen. Zo kunnen we 
onze risicocommunicatie blijven verbeteren!
Meer informatie over extreem weer en wat  
te doen, vind je op deze pagina.

Inwonersonderzoek: weet jij wie  
je belt bij storm- of wateroverlast?

Stormschade - Wie bel ik? 

Storm-
schade

Instortingsgevaar

Acuut gevaar

Bel 112

Geen spoed, wel 
brandweer ter plaatse 

Bel 0900-0904

Bel je 
gemeente

Zelf 
regelen

Losgeraakte 
dakbedekking  
of gevelplaten

Boom dreigt over 
de openbare weg 

te vallen

Omgevallen 
boom in 
de berm

Omgevallen 
boom in 

je tuin
Enkele voorbeelden:

Bij acuut gevaar bel je 112. Is er geen spoed, 
maar heb je toch de brandweer ter plaatse nodig, bel dan 0900-0904.

Bij twijfel bel je altijd 112. 
Meer informatie: brandweer.nl/geenspoed.
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https://www.vrgz.nl/media/2712/regionaal-beleidsplan-2020-2023.pdf
https://www.vrgz.nl/wat-te-doen/extreem-weer/


Als corona ons één ding duidelijk maakt, is het wel dat een goede samenwerking belangrijk 
is. Zeker in de zogenaamde witte keten: alle zorginstellingen in onze regio. Vanuit de GHOR 
zijn er mooie ontwikkelingen gaande op het gebied van zowel acute als niet-acute zorg.

Samenwerken in de witte keten

Leren van dilemma’s eerste coronagolf 
met de verzorgings- en verpleegtehuizen
In twee netwerkbijeenkomsten keken de 
verzorgings- en verpleegtehuizen uit onze 
regio samen met de GHOR terug op de eerste 
coronagolf. Dit deden we aan de hand van vier 
thema’s: tekort aan persoon lijke beschermings-
middelen, tekort aan personeel, een verhoog-
de zorgvraag en het sluiten van (delen van) 
locaties. De eerste bijeenkomst met subregio 
Nijmegen kon nog fysiek plaatsvinden. We 
maakten daar per thema samen een poster  
en bespraken mogelijke oplossingen en ideeën. 
Ook was er, met inachtneming van de ander-
halve meter afstand, ruimte voor netwerken 
tussen de instellingen. De tweede bijeen komst, 
voor subregio Rivierenland, vond digitaal 
plaats. Daar gebruikten we een digitaal white-
board waarop we de vier thema’s en bijbeho-
rende dilemma’s in beeld konden brengen.  
Er kwam hierdoor een leuk en leerzaam 
gesprek op gang, met een mooie digitaal 
overzicht als resultaat.

Nieuwe netcentrische werkwijze  
acute zorg deze week live
Gelderland-Zuid valt binnen de Acute 
Zorgregio Oost (AZO). In deze regio is vanaf 
deze week de nieuwe netcentrische werk wijze 
live. Door deze werkwijze kunnen we tijdens 
een opgeschaald incident in de geneeskundige 
kolom efficiënt informatie delen met en halen  
bij acute zorgpartners en daardoor informatie-
gestuurde besluiten nemen.

De afgelopen maanden zijn voor elke zorg-
instelling informatiecoördinatoren getraind. 
Samen met het Hoofd Infor -matie (HIN) van  
de GHOR zorgen zij voor een actueel en een-
duidig beeld van een incident of crisis. Deze 
informatie wordt gedeeld via het systeem 
Landelijk Crisis management Systeem 
Geneeskundige Zorg (LCMS-GZ).

Met deze nieuwe werkwijze leggen we  
de basis voor een flexibel, veerkrachtig  
en betrouwbaar netwerk binnen de AZO.
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Lokaal onderhoud en lokale inkoop
De regionalisering van de brandweer (in 2014) 
heeft veel effect gehad op het eigenaarschap 
van de brandweerposten. Er kwam een regio -
naal ‘huishoudboekje’, terwijl deze administra-
tie tegelijkertijd niet compleet was. Daarnaast 
leek niets meer lokaal aangeschaft te mogen 
worden en werden reparaties ver zorgd door 
aannemers van buiten het eigen dorp. Een 
ongewenste situatie waardoor we nu graag 
steeds meer – uiteraard binnen de inkoop-
richtlijnen – opdrachten weer lokaal uitzetten. 
En dat pakt positief uit: de offertes zijn 
marktconform en de service is meer dan top!

Bedankje voor werkgevers
Een andere lijn is de versterking van onze 
organisatie met de werkgevers die vrijwilliger 
zijn of vrijwilligers in dienst hebben. Speciaal 
voor deze bedrijven is vanuit de regio in  
alle huis-aan-huisbladen een oprechte  
dank advertentie geplaatst.

Gevraagd en ongevraagd advies vanuit  
de Vrijwilligersraad
Om het belang van Operatie VLAM te bena-
druk ken, is er inmiddels ook een Vrijwilligers-
raad in het leven geroepen. Circa 16 vrijwilligers 
verdeeld over de regio geven gevraagd en 
ongevraagd advies over de ideeën die ontstaan 
uit Operatie VLAM. 

Binnen de Brandweer Gelderland-Zuid wordt sinds enkele weken onder de noemer Operatie 
VLAM een flink stapje bijgezet voor het vinden, binden en boeien van vrijwilligers. Eén van  
de verbeterlijnen is een betere verbinding tussen de posten en de regio. 

Update Operatie VLAM
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De Omgevingswet vraagt om een meer integrale afweging. Dat betekent ook: meer 
samen werking tussen ketenpartners bij de beoordeling van initiatieven. Maar hebben  
we voldoende in beeld welke ketenpartner in welke situatie betrokken wil worden?  
Over deze vraag bogen zich afgelopen jaar de Omgevingdiensten (ODRN en ODR), GGD 
Gelderland-Zuid en VRGZ. Resultaat is een set criteria die aangeeft in welke situaties VRGZ 
en GGD Gelderland-Zuid betrokken willen worden bij de beoordeling van buitenplanse 
initiatieven. Dat zijn initiatieven die niet in het omgevingsplan van de gemeente passen. 
Deze criteria zijn afgestemd met de gemeenten waarvoor we werken. 

Samen ervaring opdoen  
bij buitenplanse initiatieven

Waarom alleen voor buitenplanse 
initiatieven?
Bij het maken van een omgevingsplan 
vindt een integrale afweging plaats tussen 
alle belangen. We gaan er daarom van uit 
dat bij de beoor deling van initiatieven die 
passen in het omgevingsplan, de afweging 
al heeft plaats gevonden. Bij buitenplanse 
initiatieven moet dit opnieuw gebeuren.

De Omgevingswet brengt ook wijzigingen  
met zich mee in de wettelijke advies - 
taak van de veiligheidsregio  
bij vergunning verlening.  
Ook hierover zijn we  
met elkaar in gesprek,  
maar dit maakt geen  
deel uit van de criteria  
die we nu hebben  
opgesteld.

Hoe nu verder?
We gaan vanaf nu werken en ervaring 
opdoen met de set criteria. Gemeenten en 
vergunning verleners kunnen aan de hand 
van deze criteria bepalen of veiligheids-
regio of GGD betrokken moeten. Na een 
half jaar evalueren we hoe dit loopt en 
stellen we als daar aanleiding toe is de 
criteria bij.  
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Omdat we geregeld op zoek zijn naar nieuwe 
collega’s binnen de sector Ambulancezorg, 
hebben we besloten een nieuw kanaal in  
te zetten om onze toekomstige collega’s te 
bereiken. Facebook is een mooi medium om  
te laten zien wie we zijn en wat we doen, 
waardoor zorgprofessionals op laagdrem-
pelige wijze kennis kunnen maken met het 
ambulancewerk.

Kijkje in de keuken
Iedereen die interesse heeft in de sector 
Ambulancezorg, zorgprofessional of niet,  
kan op Facebook een kijkje in de keuken 
nemen. Soms letterlijk, als er een ambu - 

lance post wordt getoond, soms figuurlijk, 
als bij voorbeeld een collega over zijn of 
haar werk vertelt. We nodigen iedereen  
uit om de pagina te volgen en ‘m vooral  
te delen met mogelijk geïnteresseerden!

Ambulancezorg Gelderland-Zuid  
nu ook op Facebook

Voor de ervaren 
professionals zijn 
termen als GRIP, RCC, 
AAC en Opperbevel 
gesneden koek, maar 
als je net in de wereld 
van crisisbeheer sing 
stapt, kan het flink 
gaan duizelen. 
Bovendien is een  
crisis gelukkig geen 
dage lijkse praktijk, 

waardoor er natuurlijk ook wat kennis kan 
wegzakken. Daarom hebben we van het 
meest actuele regionale crisisplan een handig 
zakboekje gemaakt.  

Dit zakboekje beschrijft de inrichting, taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden  
van de multidisciplinaire crisisorganisatie in  
de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Deze 
handige samenvatting van het Regionaal 
Crisisplan 2020-2023 bestaat uit twee delen. 
Het eerste deel beschrijft de verschillende 
niveaus van de Gecoördineerde Regionale 
Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP). Deel 
twee beschrijft de structuur van de verschil-
lende diensten die betrokken zijn bij de 
crisisbeheersing. 

Het zakboekje is bestemd voor alle crisis-
functio  narissen in de regio en een digitale 
versie is hier te vinden.

Kennis in de borst - of achterzak
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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

Ondanks corona hopen we dat u dit jaar op een gezellige,  
maar zeker ook veilige, manier kunt afsluiten met uw naasten.

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid  
wenst u veilige feestdagen!

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

