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MULTINIEUWS

/// Blusboten weer strak in de verf
In deze Multinieuws kijken we terug op een periode met veel grotere 
incidenten. Daarnaast vertellen we over de ontwikkelingen rondom de opvang 
van Oekraïense vluchtelingen, de onderhoudsbeurt van de blusboten, inzet 
van Virtual Reality bij brandweer én ambulance, dynamisch alarmeren, de 
activiteiten van team Brandveilig Leven, de vernieuwing van het HKZ- en VMS-
certificaat bij de ambulance en het nieuwe voertuig van de GHOR.



/// GRIP1 bij 
pompoenenteler in 
Erichem
Op zaterdag 23 april brak er een grote brand 
uit bij een pompoenenteler in Erichem. 
Vier loodsen van dit bedrijf vatten vlam. 
Door vliegvuur kwam een woning 300 
meter verderop ook in brand te staan. Vele 
brandweereenheden hielpen de brand te 
blussen. Maar toen het vuur gedoofd was, 
was het incident nog niet voorbij.

/// Opschaling naar GRIP1 
bij grote brand in 
Poederoijen
Maandag 2 mei werden de hulpdiensten 
gealarmeerd voor een zeer grote brand in 
Poederoijen. Vanwege de grote hoeveelheid 
rook die vrijkwam, werd opgeschaald naar 
GRIP1.

Toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek dat de 
brand in de loodsen vlakbij twee huizen woedde. 
Een ander huis met een rieten kap en kerkje 
stonden ook dicht bij de brandende loodsen. 
De brandweer heeft ingezet op behoud van de 
huizen en de kerk. Daarin zijn zij geslaagd. De drie 
loodsen zijn helaas allemaal verloren gegaan. 

/// GRIP1 voor 
woningbrand met 
dodelijke slachtoffers in 
Geldermalsen
Een zeer treurige reden voor GRIP1 op 
maandag 9 mei in Geldermalsen: een 
woningbrand met dodelijke slachtoffers. 

De brandweer heeft bij aankomst direct 
geprobeerd de mensen die nog binnen waren 
te redden, maar dit mocht helaas niet meer 
baten. De brandweer heeft de brand geblust en 
daarna was er voor zowel het brandweer- als het 
ambulancepersoneel nazorg vanwege de impact 
van het incident. Omdat er sprake bleek te zijn van 
een strafbaar feit, is na afschaling naar GRIP0 het 
incident overgedragen aan de politie voor verder 
onderzoek. 

/// GRIP1 voor een 
gaslekkage in Nijmegen
Dinsdag 26 april ontstond er een gaslekkage 
in Nijmegen. Voor de veiligheid van de 
bewoners moesten meerdere woningen 
worden ontruimd. Dat was de reden om op te 
schalen naar GRIP1. 

De brandweer ging op zoek naar de gasleiding 
om deze samen met Liander af te kunnen sluiten. 
De Officier van Dienst Bevolkingszorg zorgde 
ondertussen voor de opvang van de bewoners 
van de ontruimde woningen. Toen het lek gedicht 
was en de woningen geventileerd, konden de 
bewoners gelukkig alweer snel terug naar huis. 

GRIP1 Nijmegen

GRIP1 Erichem

GRIP1 Poederoijen

GRIP1 Geldermalsen

Glasdeeltjes in wijde omgeving

Op de loodsen lagen zonnepanelen. Ook 
deze werden verwoest door de brand. De 
scherven van zonnepanelen zijn in de omgeving 
terechtgekomen. De scherpe scherven konden 
gevaar opleveren voor kinderen die buiten spelen. 
Maar ook voor huisdieren die buiten komen en 
vee dat graast in weilanden. De gemeente zorgde 
voor het opruimen van de scherven in de openbare 
ruimte. De gemeente, Adviseur Gevaarlijke Stoffen 
(AGS), communicatieadviseur van de VRGZ en de 
Omgevingsdienst stelden samen een advies op 
over hoe inwoners de scherven op eigen terrein 
om konden ruimen. Ook schakelden zij de AVRI 
(afvalverwerker) in om de vuilniszakken met 
scherven op te halen bij de getroffen inwoners. 

GRIP1 Erichem
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/// De kracht van 
een glimlach.



/// Ontwikkelingen 
rondom opvang van 
vluchtelingen uit 
Oekraïne

1500 extra opvangplekken 
voor Oekraïners

Ruim 1.230 vluchtelingen worden op dit 
moment opgevangen in de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid (VRGZ). De drie locaties 
voor crisisnoodopvang en 18 locaties voor 
langdurige noodopvang bieden in totaal 
ruimte voor ruim 2.140 vluchtelingen. De 
komende weken komen hier nog bijna 1.500 
opvangplekken op 25 locaties bij waardoor 
binnenkort 3.640 vluchtelingen in Gelderland-
Zuid opgevangen kunnen worden.

Andere inrichting crisisnoodopvang

De crisisnoodopvangplekken in Aalst (De 
Maayenbogerd), Beuningen (De Tinnegieter) en 
Nijmegen (Jan Massinkhal) worden de komende 
weken gesloten. De voornaamste reden hiervoor 
is dat er relatief weinig gebruik wordt gemaakt 
van deze crisisopvangplekken omdat er steeds 
meer noodopvanglocaties open gaan. Zo zijn er 
steeds zo’n 150 van de 950 beschikbare plekken in 
gebruik.

Om vluchtelingen eerste opvang te kunnen 
bieden, zal er in de Veiligheidsregio Gelderland-
Zuid een ‘HUB’ gecreëerd worden: een centrale 
eerste opvanglocatie voor crisisopvang waar vanuit 
vluchtelingen naar een noodopvanglocatie zullen 
doorstromen waar ze een langere periode kunnen 
verblijven. Mocht de stroom vluchtelingen ineens 
groter worden, dan staan er verschillende locaties 
paraat die binnen een aantal dagen ingericht 
kunnen worden als crisisnoodopvang. 

Toename noodopvanglocaties 
in de regio

Het aantal opvangplekken voor langdurigere 
opvang voor Oekraïense vluchtelingen is 
uitgebreid met locaties in Beesd, Buurmalsen, 
Wijchen, Tiel en Geldermalsen. Dit betekent dat 
er nu noodopvang beschikbaar is in Groesbeek, 
Leuth, Nijmegen, Overasselt, Tiel, Kerkdriel, 
Meteren, Herwijnen, Kesteren, Beesd, Buurmalsen, 
Wijchen en Geldermalsen. In totaal zijn dit 18 
locaties en neemt dit aantal binnenkort toe met 
nog eens 25 locaties.
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/// Schenking materieel 
brandweer aan Oekraïne
Sinds het begin van de oorlog in de Oekraïne 
zijn er landelijk allerlei acties op gang geko-
men voor het verzamelen en versturen van 
hulpgoederen naar de Oekraïne. Bij diverse 
brandweerposten ontstonden spontane inza-
melacties voor brandweermaterieel. Zo groei-
de het aanbod van materieel al snel en was er 
meer coördinatie nodig voor het leveren van 
de goederen. 

De veiligheidsregio’s hebben daarom samen 
‘Brandweer zonder grenzen’, ‘initiatief Jan ten 
Berge’ (Brandweer IJsselmuiden) en ‘Firefighters 
United’ aangewezen voor de landelijke coördinatie 
van brandweerhulpgoederen. Firefighters United 
is een organisatie die al enkele jaren actief is in 
Oekraïne. Het is opgericht door Jan-Toine van 
Hooft (Brandweer Tilburg) en Eric Zigenhorn 
(BOGO, Brandweer Groesbeek). Volledig 
belangeloos dragen ze bij aan het helpen van 
brandweer collega’s in de Oekraïne, het leveren 
van gedoneerde materieel maar ook het trainen 
en opleiden van manschappen daar voeren ze daar 
uit.

Gelderland-Zuid kreeg nu ook het verzoek 
voor donatie van tankautospuiten en groter 
brandweermaterieel. Het thema materieel 
heeft toen naar de mogelijkheden voor donatie 
gekeken. Afgelopen jaar zijn vier nieuwe 
tankautospuiten in gebruik genomen. Daarom zijn 

Overdracht tankautospuit Oekraïne

er vier vakbekwaamheidsvoertuigen vrijgekomen 
voor de verkoop. Van deze vier tankautospuiten 
is een passend en goed voertuig gevonden dat 
gedoneerd wordt aan de brandweer in Oekraïne.
 
De afgelopen weken heeft het servicecentrum 
hard gewerkt aan het gereedmaken van deze 
tankautospuit. De voormalige vakbekwaamheids-
tankautospuit 08-9032 (een MAN/Hoogstaal-
Godiva) is met een zo goed als complete 
bepakking en schuimblusaanhanger overgedragen 
aan Firefighters United.
Eric en Jan-Toine vertrekken met nog een aantal 
andere tankautospuiten en materieel richting 
Cherkasy in Oekraïne om daar ter plaatse 
het gedoneerde materieel rechtstreeks te 
overhandigen aan de lokale brandweer.
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Scholen

In het eerste kwartaal van 2022 hebben we weer 
15 scholen bezocht en daar 23 gastlessen verzorgd. 
Na deze gastlessen zijn zeker 555 kinderen weer 
goed voorgelicht en met de boodschap om voor 
1 juli (vanaf dan zijn ze namelijk verplicht in alle 
woningen) rookmelders te plaatsen naar huis 
gegaan.

Brandweer experience

/// Brandveilig Leven na 
2 jaar weer op pad
Na twee jaren van weinig tot geen contacten 
met onze inwoners zijn we weer van start 
gegaan met de nodige activiteiten en zijn we 
weer volop in de regio te vinden. 

Het huis van familie Van der Werf

Ook “het huis” heeft de stalling in Culemborg 
weer mogen verlaten en zal de aankomende 
tijd veelvuldig ingezet worden. Zowel binnen 
onze Veiligheidsregio als daarbuiten is er al 
veel belangstelling voor het huis. Hij zal dan 
ook ingezet worden bij een aantal andere 
veiligheidsregio’s. 

Ambassadeurs brandveilig leven

Op 20 april werd een bijeenkomst gehouden 
voor de ambassadeurs. Deze mensen werken 
voor de brandweer of de veiligheidsregio en 
geven voorlichting over brandveiligheid tijdens 
verschillende soorten bijeenkomsten. Deze 
activiteiten hebben natuurlijk ook twee jaar 
stilgelegen. Van de 35 ambassadeurs hebben 
drie personen aangegeven te willen stoppen 
met het ambassadeurschap. De collega's hebben 
hen heel hartelijk bedankt voor hun inzet! 
De overige ambassadeurs storten zich weer 
vol enthousiasme op voorlichting op scholen, 
voorlichting na brand in een woonwijk en andere 
voorlichtingsactiviteiten. 
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/// Interessante 
ontwikkelingen met 
Virtual Reality en Digital 
Video Recording
Virtual Reality (virtuele werkelijkheid 
creëren) en XVR (Digital Video Recording) 
worden binnen de VRGZ steeds meer een 
begrip en wordt zowel bij Ambulancezorg 
als ook bij de Brandweer voor diverse 
onderwerpen gebruikt. 

Onderzoek

Het team Vakbekwaamheid van Brandweer 
Gelderland-Zuid heeft op verzoek van TNO 
Nederland meegewerkt aan een onderzoek naar 
het gebruik van digitale leermiddelen en vooral 
het gebruik van Virtual Reality. Peter Heijmen, 
coördinator Virtual en Augmented Reality van de 
VRGZ: ‘Drie ploegen van de posten in Nijmegen 
hebben met twee applicaties het onderzoek 
uitgevoerd dat gericht was op ‘Eye-tracking’ en 
awareness. Kort gezegd komt het erop neer dat 
gekeken is wat de gebruiker anders doet tijdens 
een inzet in VR dan wellicht in werkelijkheid of 
op een oefencentrum. Het rapport hierover is 
van grote waarde voor alle leerinstellingen, maar 
zeker ook voor de brandweer en ambulance in 
Nederland.’

Leren van eerdere incidenten

Een aantal VR-applicaties wordt al langer 
zelfstandig gebruikt door onze brandweerposten, 
zoals de Virtual Reality voor de nieuwe 
tankautospuiten. ‘We hebben nu ook een 
applicatie, waarmee we het blussen kunnen 
trainen’, vervolgt Peter. ‘We beschikken over 
zes scenario’, waarmee we kunnen oefenen met 
de allernieuwste richtlijnen op het gebied van 
brandbestrijding. Hierbij gebruiken we eerder 
gebeurde scenario’s in Nederland en België waarbij 
collega’s in de problemen kwamen. Zo leren we 
van eerdere incidenten. In VR maken we scenario’s 
op maat: we kunnen de rook meer of minder 
dik maken, het vuur groter of kleiner, deuren 
blokkeren en eventuele slachtoffers toevoegen of 
verwijderen.’

Samenwerking met Ambulancezorg

Brandweercollega’s moeten ook regelmatig 
oefenen met levensreddend handelen. Peter: 
‘Voor dit onderdeel van ons werk hebben 
we een tweetal applicaties aangeschaft en 
scenario’s bedacht in samenwerking met onze 
Ambulancezorg. In deze scenario’s moet er 
levensreddend handelend opgetreden worden 
volgens de ABCDE-methode (Airway, Breathing, 
Circulation, Disabilities, Exposure). De komende 
jaren geven de collega’s van de Ambulancezorg 
lessen op de posten en onderdeel daarvan zijn 
deze scenario’s in VR. Inmiddels kun je ook 
reanimeren in VR op een oefenpop en door het 
beeld van een persoon en de parameters voor 
diepte en snelheid in je VR-bril is het allemaal veel 
realistischer.’ 

Oefenen met Virtual Reality
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Energietransitie 

De energietransitie is voor de brandweer ook 
een belangrijk onderwerp geworden. ‘In Virtual 
Reality laten we de deelnemers klassikaal door een 
aantal scenario’s lopen die daarna gezamenlijk 
worden nabesproken met de instructeur’, vertelt 
Peter. ‘Denk aan scenario’s als: fietsaccu in brand, 
brandend zonnepaneel op een huis, buurtaccu met 
rookontwikkeling, zonnepark in brand en brand 
in een elektrische auto die gekoppeld is aan een 
huisaccu.’

Nóg realistischer 

‘Augmented- of mixed-reality is een andere manier 
van het gebruiken van digitale leermiddelen. 
In deze bril kijk je als gebruiker naar de wereld 
om je heen en wordt er een hologram over de 
werkelijkheid geplaatst. Bij vakbekwaamheid 
hebben we een ‘Hololens’ aangeschaft waar volop 
mee geëxperimenteerd is . Op dit moment wordt 
een eerste scenario uitgewerkt voor bijscholing 
van onze Officieren van Dienst. Hierin wordt op 
simpele wijze een complex scenario voor een 
grote inzet aan de collega’s voorgeschoteld. Ook 
hebben we de XVR-modules weten te koppelen 
aan een VR-bril zodat we alle reeds bestaande 
scenario’s voor brand, technische hulpverlening 
en incidenten met gevaarlijke stoffen in XVR nóg 
realistischer kunnen gebruiken. We onderzoeken 
nu het gebruik van speciale oefenruimten binnen 
onze regio.’ 

Niet vervangen realistische 
oefeningen

Er is een landelijke werkgroep ‘digitale 
leermiddelen voor de brandweer’ waarin alle 
veiligheidsregio’s inmiddels zijn vertegenwoordigd. 
Hier wordt samen gekeken naar wat er ontwikkeld 
of al gedeeld kan worden. Dit maakt dat kennis 
en kosten gedeeld kunnen worden. We willen 
wel benadrukken dat digitale leermiddelen de 
realistische oefeningen niet gaan vervangen. Het 
gebruik van echte rook en echt vuur is niet te 
vervangen, maar met het gebruik van deze digitale 
leermiddelen is het wel mogelijk iedere collega 
individueel zijn of haar skills te laten beoefenen 
en verbeteren en tevens tijd en kostenbesparing te 
verwezenlijken. 

/// Door vuur 
en vlam.



/// Blusboten Batouwe en 
Gelderland onderhouden 
en opnieuw in de (rode) 
verf gezet
De afgelopen twee maanden is groot 
onderhoud uitgevoerd aan onze twee 
blusboten: de Batouwe en de Gelderland. 
Leon Schmidt, technisch coördinator 
blusboten, schipper en manschap, heeft aan 
het onderhoud meegewerkt en vertelt erover.
 

Tijd voor onderhoud 

‘De blusboten, die liggen in de havens van 
Nijmegen en Tiel, zijn gebouwd in 2015 en 
inmiddels zeven jaar oud. De rode kleur 
is inmiddels wat vaal geworden. Tijd voor 
een verfbeurt, tegelijk met een grote 
onderhoudsbeurt. Normaal gesproken gaan 
de boten iedere vijf jaar even uit de vaart 
voor onderhoud, maar door corona is deze 
opknapbeurt iets uitgesteld’, vertelt Leon. ‘Elk 
jaar is er wel klein onderhoud aan de boten. 
Dan worden bijvoorbeeld de pakken, meters en 
generatoren nagekeken. En zo nodig vinden er 
kleine reparaties plaats.’

Shipyard Rotterdam 

Nu was er echter groot onderhoud nodig. De 
boten zijn hiervoor elk vier weken in de werf in 
Rotterdam geweest: Shipyard Rotterdam. Hier 
kunnen de boten droog in de hal staan. Op deze 
werf hebben ze bovendien veel ervaring met 
onderhoud, omdat het de huiswerf is van de 
KRVE (Koninklijke Roeiers Vereniging Eendracht). 
Daarnaast zijn in Rotterdam alle onderaannemers 
in huis zoals de timmerman, elektricien en lasser. 
Dat maakt het werken een stuk makkelijker. 
Eerdere jaren vond het grote onderhoud van de 
blusboten plaats in Sliedrecht en Druten. 
H3: Overleg met regio Zuid-Holland-Zuid 
Léon: ‘Beide boten zijn om de beurt naar de 
werf gegaan. Zo bleef er in onze regio altijd 
een blusboot inzetbaar. Het plannen van het 
onderhoud is overlegd met de regio Zuid-Holland-
Zuid. Daar ligt namelijk de derde van de drie 
blusboten die er in Nederland zijn. Als er tijdens 
het onderhoud een extra boot nodig zou zijn, dan 
kon hiervoor Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid 
gealarmeerd worden.’ 

12

Nieuwe laag op de boten 

Tijdens de onderhoudsbeurt zijn de boten eerst 
helemaal gestript. Alle apparatuur en de striping 
zijn verwijderd. Daarna zijn de boten helemaal 
geschuurd. Vervolgens is er een nieuwe kleurlaag 
aangebracht. Er is ook gedacht aan het deel 
van de boot dat onder water zit. Dat deel is 
opnieuw behandeld. Het is gezandstraald met 
grit, waardoor de oude verflaag werd verwijderd. 
Daarna is er in zes lagen een nieuwe verflaag 
opgespoten. De laatste laag zorgt ervoor dat er 
niks aan de boot groeit onder water. Daardoor kan 
de boot zijn snelheid in het water beter behouden.
 

Verbeteringen 

De kleur en nieuwe laag is niet het enige dat 
is aangepakt. Tijdens het groot onderhoud 
zijn er namelijk ook verbeteringen aan de 
boten gemaakt. Zo zit er nu andere verlichting 
op het dek, dat zorgt voor beter zicht op het 
oppervlaktewater. Daarnaast zijn er nieuwe 
warmtebeeldcamera’s op beide boten gekomen. 
Bovendien zijn er verbeteringen doorgevoerd 
om het gebruiksgemak te bevorderen. Er zijn 
bijvoorbeeld rollen gemaakt op het stuurhuisdak. 
Daardoor kun je de ladders makkelijker van het 
dak afhalen. 

Samenwerking met servicecentra 
Nijmegen en Geldermalsen 

Al het onderhoud is gedaan in samenwerking 
met het servicecentrum in Nijmegen (de Batouwe) 
en Geldermalsen (de Gelderland). Zij waren 
bijvoorbeeld betrokken bij het onderhoud aan de 
elektra, bluspompen, motoren, en het demonteren 
en monteren van de onderdelen op de boot. 
Maar ook alle persoonlijke beschermingsmiddelen 
en gereedschappen zijn door de werkplaatsen 
onderhouden en gekeurd. En niet te vergeten; het 
verwijderen van de striping. Dat is volgens Leon 
een hele klus geweest. 
‘De boten gaan als het goed is, 25 jaar mee. Na 
deze onderhoudsbeurt kunnen ze er weer even 
tegenaan!’, besluit Léon. 
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/// De snelste 
brandweerhulp door 
dynamisch alarmeren
Zo snel mogelijk hulp bieden bij een 
incident: dat willen we allemaal. Moderne 
technieken maken het mogelijk om onze 
opkomsttijden te optimaliseren. Vanaf 27 juni 
2022 gaat Brandweer Gelderland-Zuid van 
deze technieken gebruik maken. Dit wordt 
‘dynamisch alarmeren’ genoemd.

Bij dynamisch alarmeren berekent het 
systeem op de meldkamer razendsnel welke 

brandweereenheid het snelst ter plaatse kan 
zijn op basis van de positie van de eenheid en de 
locatie van het incident. Zowel de uitruktijd van 
de brandweerpost als de rijtijd naar het incident 
worden in de berekening meegenomen. 

Dynamisch alarmeren op basis van xy-
coördinaten vervangt het verouderde systeem, 
waarbij aan de hand van een statische en 
grofmazige vakkenindeling bepaald wordt welke 
brandweerposten gealarmeerd worden.

Naast het leveren van de snelste hulp heeft 
dynamisch alarmeren ook het voordeel dat het 
beheer eenvoudiger wordt, bijvoorbeeld bij 
tijdelijke situaties zoals evenementen.

Blusboot Batouwe



/// Nieuw voertuig voor 
Officier van Dienst 
Geneeskundig op de weg
In april nam de GHOR een nieuw voertuig 
voor de Officier van Dienst Geneeskundige 
(OvD-G) in gebruik. Dit is een Mercedes 
Vito 116CDI Tourer Pro. Deze Vito biedt 
plaats aan maximaal 4 personen. In diverse 
kasten kan de benodigde uitrusting veilig 
en vooral ook snel bereikbaar opgeborgen 
worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: een 
AED, helm, EHBO-koffer, porto's, maar ook 
een SKS-vest ('steekvest'). De draaibare 
bijrijdersstoel zorgt ervoor dat het achterste 
deel van het voertuig gebruikt kan worden 
als overlegruimte. Uiteraard voldoet het 
voertuig aan alle wettelijke eisen die gesteld 
worden voor wat betreft striping en 
optische- en geluidssignalen.

Een medewerker van opbouwer Abiom leverde 
de Vito af en overhandigde de sleutels symbolisch 
aan Michael Hohl. Danny Haffert en Jasper 
Koiter hebben namens de OvDG's meegedacht 
over wat er nodig is vanuit het perspectief van 
de gebruikers. Pascal Hendriks en Ralph van 
de Voorde hebben vanuit GHOR en Brandweer 
input geleverd met hun kennis van het VRGZ-
wagenpark.

De komende maanden zullen er nog 3 Vito's 
geleverd worden. Dan zijn er voor en zowel het 
oostelijke deel als het westelijke deel van onze 
regio 2 voertuigen beschikbaar voor de OvDG's. 
Met deze voertuigen zorgen we voor flexibelere 
dienstwissels en een grotere bedrijfszekerheid.
 
Tot slot is er aan de 08-803 nog een kleine 
bijzonderheid: de auto is voorzien van een 
dubbele bediening. Deze week starten de OvDG's 
met een training op deze Vito zodat ze als de 
Vito's operationeel worden met een goed gevoel 
de weg op kunnen. Streven is dat rond de zomer 
alle Vito's gebruiksklaar zijn.
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#VRGZ
Heb jij als patiënt (of 
naaste) ervaring met het 
ambulancevervoer in Gelderland-
Zuid? En wil je een bijdrage 
leveren aan de verbetering van de 
ambulancezorg in onze regio? 

Dan nodigen wij je graag uit voor 
een zogenoemd spiegelgesprek 
op donderdag 2 juni: https://bit.
ly/3w69akL

Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid

Na 2 'stille' coronajaren zijn de 
voorlichtingsactiviteiten van 
Brandweer Gelderland-Zuid weer 
volop gestart! 

Lees meer over de voorlichting op 
scholen en op straat: https://vrgz.
nl/nieuws/voorlichtingsactiviteiten-
brandweer-weer-volop-van-start/

@vrgz

/// Auditoren vol lof over 
Ambulancezorg 
Gelderland-Zuid: HKZ- en 
VMS-certificaat weer 
voor 3 jaar verlengd
Afgelopen maand heeft in het teken 
gestaan van de vernieuwing van de HKZ 
(Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling 
in de Zorgsector) - en VMS 
(veiligheidsmanagementssyteem)- 
certificaten van onze sector Ambulancezorg. 
Een team auditoren van onze certificeerder 
Lloyds heeft gedurende drie dagen alle 
onderdelen van onze organisatie bezocht en 
beoordeeld.

Passie voor het vak

Conclusie was dat zowel het HKZ - als het VMS-
certificaat voor de komende drie jaren verlengd 
zal worden. De auditoren spraken vol lof over 
Ambulancezorg Gelderland-Zuid. Een organisatie 
in ontwikkeling waar dagelijks op hoog niveau 
(ambulance)zorg verleend wordt. Monique 
Uijen, manager support: ‘Alle interviews zijn in 
een prettige en open sfeer verlopen, waarbij de 
auditoren aangaven telkens met bevlogen en 
gepassioneerde collega’s in gesprek te zijn. Een 
mooi compliment!’

Naast lof ook aandachtspunten

Was alles 100% in orde? Nee, de auditoren waren 
ook op een aantal punten (terecht) kritisch. Dit 
heeft geleid tot één tekortkoming. Monique: ‘Wij 
moeten als Ambulancezorg Gelderland-Zuid het 
komende jaar extra aandacht besteden aan het 
werken conform een meer cyclisch proces waarbij 
de uitkomsten van evaluaties en metingen ook 
een plek moeten gaan krijgen in nieuw beleid of 
verbeteringen. Een terechte constatering waar we 
de komende periode mee aan de slag zullen gaan.’

Dank en waardering voor hele 
organisatie

Al met al een enorm mooie prestatie waar we als 
hele organisatie trots op zijn. Monique: ‘Vanuit het 
MT willen wij onze dank en waardering uitspreken 
naar iedereen binnen onze organisatie, zeker 
gezien de bijzondere tijd waarin wij verkeren die 
van iedereen veel flexibiliteit vraagt. De verlenging 
van ons HKZ- en VMS-certificaat is een prestatie 
van de hele organisatie.’

@veiligheidsregiogz

Vandaag is de Dag van de Zorg!
Daarom zijn onze kanjers op de 
ambulance en in de meldkamer 
vandaag in het zonnetje gezet 
met lekkere taart!

Nieuw voertuig OvD-G
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https://bit.ly/3w69akL
https://bit.ly/3w69akL
https://nl-nl.facebook.com/VeiligheidsregioGZ
https://nl-nl.facebook.com/VeiligheidsregioGZ
https://vrgz.nl/nieuws/voorlichtingsactiviteiten-brandweer-weer-volop-van-start/
https://vrgz.nl/nieuws/voorlichtingsactiviteiten-brandweer-weer-volop-van-start/
https://vrgz.nl/nieuws/voorlichtingsactiviteiten-brandweer-weer-volop-van-start/
https://twitter.com/vrgz
https://www.instagram.com/veiligheidsregiogz/?hl=en
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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 aan via het aanmeldformulier op de 

website. 

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.

Colofon

Redactie: Annemarie Koop, Jet Vroege, Benthe Meijer en Nina den Elzen
Fotografie: Jan van der Wiel, Marco van Deick en VRGZ

Vormgeving: Dutchgraph®, Nijmegen

/// Kom werken bij 
Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid!
De VRGZ draagt bij aan een veilige regio. Hier worden rampen 
en crises zo goed mogelijk voorkomen en bestreden. In 
onze regio kunnen de inwoners rekenen op snelle en goede 
hulpverlening en brandweerzorg. Dit doet de VRGZ samen met 
de 14 gemeenten, de politie en andere lokale, regionale en 
landelijke partijen. En jij kunt daar ook je bijdrage aan leveren!

     · HR-adviseur: reageren kan tot en met 30 mei
     · Calamiteitencoördinator op de meldkamer: 
 reageren kan tot en met 22 mei
     · Planner ambulancezorg: reageren kan tot en 
 met 20 mei
     · Algemeen Commandant Geneeskundige 
 Zorg (ACGZ): reageren kan tot en met 20 mei 
     · Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg 
 (HIN-GZ): reageren kan tot en met 20 mei 

Parttime brandweerprofessional worden? We zoeken nieuwe 
collega’s in:

     · Maurik
     · Tiel
     · Maasbommel
     · Malden
     · Beek-Ubbergen
     · Lienden

https://veiligheidsregio-gelderland-zuid.email-provider.nl/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=nntqwltwiq&l=pb9jrwxedn
http://Twitter.com/crisisGLZ/
https://www.facebook.com/CrisisGLZ
https://www.linkedin.com/company/vrgz/
https://www.instagram.com/veiligheidsregiogz/
https://www.dutchgraph.com
https://www.vrgz.nl/media/3409/vr-38-22-hr-adviseur.pdf
https://www.vrgz.nl/media/3408/vr-36-22-caco.pdf
https://www.vrgz.nl/media/3408/vr-36-22-caco.pdf
https://www.vrgz.nl/media/3406/vr-34-22-planner-ambulancezorg.pdf
https://www.vrgz.nl/media/3406/vr-34-22-planner-ambulancezorg.pdf
https://www.vrgz.nl/media/3395/vr-28-22-acgz.pdf
https://www.vrgz.nl/media/3395/vr-28-22-acgz.pdf
https://www.vrgz.nl/media/3393/vr-27-22-hin.pdf
https://www.vrgz.nl/media/3393/vr-27-22-hin.pdf
https://www.brandweer.nl/vacature/maurikzoektmanschappen/)
https://www.brandweer.nl/vacature/tiel-zoekt-4-manschappen-m-v/
https://www.brandweer.nl/vacature/maasbommelzoektmanschappen/)
https://www.brandweer.nl/vacature/maldenzoektmanschappen/
https://www.brandweer.nl/vacature/beekubbergenzoektmanschappen/)
https://www.brandweer.nl/vacature/lienden-zoekt-manschappen-m-v/)

