
  
 
 
 

 
 

 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is dé partner op het gebied van ambulance-, brandweerzorg en 
crisisbeheersing, met oog voor sociale veiligheid. Onze ambitie is het op uitstekende wijze leveren van 
diensten aan iedereen die woont, werkt en verblijft in Gelderland-Zuid en daarmee in belangrijke mate 
bijdragen aan een veilige leefomgeving.  
 
De sector Crisisbeheersing bestaat uit drie teams: het Veiligheidsbureau, de GHOR en communicatie. De 
GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Gelderland-Zuid coördineert de 
geneeskundige keten bij rampen en crises in ons gebied. Daarmee dragen we bij aan een veilige 
leefomgeving.  
 
De multidisciplinaire crisisorganisatie van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid kenmerkt zich door een grote 
diversiteit: functionarissen uit de hulpverleningsdiensten werken tijdens een ramp of crisis schouder aan 
schouder met functionarissen uit de gemeenten.  

 
Ben je toe aan extra uitdaging naast je huidige functie?  

Wil je een bijdrage leveren aan het bestrijden van grote incidenten? 
 Dan zoeken we jou!  

 
 

De sector Crisisbeheersing, team GHOR is per direct op zoek naar een 
 
 

Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg (HIN) 
piketfunctie 

 
  

Wat ga je doen? 
 

• Je bent primair verantwoordelijk voor de informatieverzameling en -bundeling binnen de witte kolom; 

voor de GHOR als netwerkorganisatie ben je dus bij een ramp of grote calamiteit de informatiespil 

tussen onder andere GGD, ziekenhuizen, huisartsenposten, zorginstellingen en de ambulancedienst. 

• Je bent secundair verantwoordelijk voor de duiding van de informatie naar de Informatiemanager van 

het Regionaal Operationeel Team. 

• Je organiseert, bewaakt en borgt het monodisciplinaire informatieproces.  

• Je werkt multidisciplinair samen binnen de sectie informatiemanagement. 

• Je stelt als lid van de stafsectie GHOR adviezen op en brengt deze uit aan de ACGZ. 

 
Wat breng je mee? 

 

• Je hebt hbo werk- en denkniveau. 

• Je kunt analytisch denken. 

• Je bent stressbestendig, gedisciplineerd, flexibel en een teamspeler. 

• Je bezit goede communicatieve vaardigheden en beschikt over organisatiekracht. 

• Je beschikt over goede ICT-vaardigheden. 

• Je bent bereid je kennis eigen te maken over acute en publieke gezondheidszorg. 

• Je bent bereid je kennis eigen te maken van het multidisciplinaire veld. 

• Je bent bereid je te bekwamen in diverse systemen zoals LCMS-GZ en GHOR4all. 

• Je handelt vanuit onze drie kernwaarden ‘Vertrouwen, probleemoplossend en eigenaarschap‘. 

 
 



 
 
 
 
 
Wat bieden we jou? 
 
De omvang van het piket HIN is 6 
personen. 
 
De vergoeding voor piket en inzet  
is gebaseerd op de piketregeling 
van de VRGZ, of is conform de 
voorwaarden bij de crisispartner 
waar de HIN een betrekking heeft. 

 

 
 
 
 
 
Bijzonderheden 
 
De vacature staat intern (voor 
medewerkers van de VRGZ en haar 
partners binnen de crisisbeheersing en 
rampenbestrijding) en extern open. Bij 
gelijke geschiktheid gaan interne 
kandidaten voor. 
 
Bereidheid om deze crisisfunctie minimaal 
2 jaar uit te voeren. 
 
Bereidheid tot het volgen van de opleiding 
tot HIN en tot deelname aan (verplichte) 
trainingen, oefeningen en bijscholingen. 
 
Je hebt een opkomsttijd van 60 minuten naar 

het ROT, Prof. Bellefroidstraat 11, 6525 AG in 

Nijmegen. 

 

Je bent flexibel en tijdens je piketdiensten 

24/7 inzetbaar. 

 
Een assessment, toegespitst op de 
competenties voor deze functie, kan 
eventueel deel uit maken van de 
procedure. Dit assessment wordt 
uitsluitend ten behoeve van de HIN-functie 
gebruikt.  
 
Bij aanstelling vragen we je een Verklaring 
omtrent gedrag aan te leveren. 
 
 

 
 
 
 
 
Nieuwsgierig? 
 
Met vragen over de organisatie, de 
procedure of voor specifiek vakinhoudelijke 
onderwerpen kun je contact opnemen met 
Michael Hohl, kolom coördinator GHOR,  
06 113 870 68  
 

Voor meer informatie over de functie, zie ook: 

Het Kwalificatiedossier Hoofd Informatie 
Geneeskundige Zorg: 
 
https://archief.nipv.nl/wp-
content/uploads/sites/2/2022/04/Kwalificatiedo
ssier-HIN.pdf 
 

Geïnteresseerd? 
We ontvangen je motivatie en cv graag  
uiterlijk vrijdag 20 mei 2022 
 
Mail je reactie naar 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid  
pzsollicitatie@vrgz.nl 
 
Vermeld in de onderwerpregel 
VR 27- en je naam 
 

 

 
www.vrgz.nl  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs. 
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