/// Oefenen om voorbereid te zijn
De afgelopen weken werd er druk geoefend binnen de verschillende sectoren
van onze organisatie. De brandweer oefende samen met Defensie, testte het
oefenen met behulp van een hololens, de geneeskundige kolom nam deel aan
de oefening voor Grootschalige Geneeskundige Bijstand en ook de gehele
crisisorganisatie mocht aan de slag tijdens de jaarlijkse systeemtest.
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/// Tweedaagse
‘Toekomstbestendige
bevolkingszorg in
Gelderland-Zuid’

/// Kennis en ervaring
uitwisselen als input
voor regionaal
‘beleidskwartet’

Afgelopen september heeft de sector
Crisisbeheersing samen met de gemeenten
gewerkt aan een toekomstbestendige
flexibele invulling van Bevolkingszorg in
Gelderland-Zuid.

De afgelopen maand heeft de sector
Crisisbeheersing de aftrap gedaan
voor de vernieuwing van een viertal
beleidsplannen: het Regionaal Beleidsplan
(RBP), het Regionaal Crisisplan (RCP),
het Regionaal Risicoprofiel (RRP) en het
MOTO-plan (Multidisciplinair Opleiden
Trainen en Oefenen). Binnenkort worden er
expertsessies georganiseerd om kennis en
ervaring uit te wisselen tussen zowel interne
als externe experts.

Naast de Officieren van Dienst Bevolkingszorg,
schoven ook de Algemeen Commandanten
Bevolkingszorg en gemeentesecretarissen bij
de bijeenkomst aan om vanuit hun rol mee te
denken over de flexibilisering van Bevolkingszorg
(gemeentelijke crisisorganisatie).

Vervaging van grenzen
Aan de hand van vier fictieve casussen en twee
casussen uit het verleden werd ervaring opgedaan
met een flexibele inrichting van Bevolkingszorg.
Hierbij werd vooral gekeken naar de benodigde
processen, de wijze van aansturing en de wijze van
organiseren op lokaal en regionaal niveau.
Van gemeente- en piketkringgrenzen was na het
avond-/nachtprogramma weinig meer te merken.
Met dank aan de collega’s van Defensie weet men
elkaar na de teambuildingsactiviteit zelfs blind te
vinden in een ‘mijnenveld’.

Ambities gemeentelijke
crisisbeheersing
Het resultaat van de tweedaagse vormt input voor
het hoofdstuk Bevolkingszorg in het Regionaal
Crisisplan 2024-2027, net als input voor een
nieuw meerjarenprogramma Bevolkingszorg en
Crisiscommunicatie 2023-2026. In dit programma
worden de ambities neergelegd als het gaat
om gemeentelijke crisisbeheersing, maar ook
beheersafspraken tussen de Veiligheidsregio
en de gemeenten als het gaat om de ‘regie’ op
Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie.
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Expertsessies in januari
Om voor de nieuwe plannen zoveel mogelijk
relevante input te krijgen, organiseert de
werkgroep van het ‘beleidskwartet’ drie
expertsessies. Een interne sessie om kennis
en ervaring niet alleen vanuit de sector
Crisisbeheersing op te halen, maar ook bij
bijvoorbeeld de brandweer, die dagelijks te maken
heeft met nieuwe risico's. Twee andere sessies zijn
gepland om bij externe partners nieuwe kennis en
inzichten op te halen en ook onze eigen ervaring
en expertise te delen. Met de opbrengst van deze
drie sessies gaan we aan de slag om voor de zomer
van 2023 de conceptplannen op te leveren.
De uitnodigingen voor de expertsessies
worden de komende maand verstuurd. Krijg
je geen uitnodiging, maar wil je wel graag
jouw kennis en ervaring delen? Neem dan
contact op met de sector Crisisbeheersing via
secretariaatcrisisbeheersing@vrgz.nl.
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/// Oefening Grootschalige
Geneeskundige Bijstand (GGB)
Het is zaterdagochtend. De machinist van
de intercity van Den Bosch naar Vught
ziet een stilstaande personenauto op
de spoorwegovergang als de trein een
treinstation passeert. Hij ziet kans om te
remmen en probeert samen met zijn leerling,
die toevallig die dag met hem meeging, zover
mogelijk naar achteren in de trein te lopen.
Daarbij roepen ze naar de passagiers dat ze
op de grond moeten gaan liggen. De trein
ramt de auto met hoge snelheid en sleept
deze een aantal meters mee over het spoor.
In de auto zitten een moeder en een kind.
Beiden zijn door de aanrijding om het leven
gekomen. In de trein heerst grote paniek en
er zijn veel passagiers gewond geraakt door
de klap.
Gelukkig was dit geen echt incident, maar de
start van een grote oefening op het CBRNoefencentrum in Vught op zaterdag 8 oktober
jl. Georganiseerd door Ambulancezorg
Gelderland-Zuid (AZGZ), de Geneeskundige
Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en
het Nederlandse Rode Kruis (NRK).

Coördinatie
Bij dit soort opgeschaalde incidenten komen er
meerdere ambulances, waarbij de ambulance die
het eerst aankomt een belangrijke taak krijgt in de
coördinatie van het incident. Goede coördinatie is
van groot belang voor een juiste behandeling van
de slachtoffers. Zo moet geregeld worden dat de
meest ernstig gewonde mensen het snelst vervoerd
worden en dat omliggende ziekenhuizen op de
hoogte worden gebracht over wat hen te wachten
staat.
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/// Hulpverlening

Officier van Dienst-Geneeskundig
voor regie en coördinatie
De GHOR is tijdens een inzet verantwoordelijk
voor de regie en de coördinatie van de
geneeskundige hulpverlening. De functionaris
die hiervoor wordt ingezet is een Officier van
Dienst-Geneeskundig (OvD-G). Zodra de OvD-G ter
plaatse is neemt deze de coördinatie van de eerste
ambulance ter plaatse over.

Noodhulpteam
Het Nederlandse Rode Kruis was bij deze GGBoefening ook ingeschakeld: zij hebben een
noodhulpteam ingezet. Dit team prioriteert de
slachtoffers en kijkt, nadat dit tijdens een eerste
scan door ambulanceprofessionals is gedaan, of
slachtoffers snel medische hulp nodig hebben
of dat de benodigde hulp minder acuut is.
Lichtgewonde slachtoffers worden door het
noodhulpteam direct behandeld.

Tevreden over samen oefenen
De oefening is goed verlopen en de
oefenstaf kijkt tevreden terug op een
leerzame dag. Deelnemers gaven
tijdens de evaluatie aan dat
het goed was om zo samen
te oefenen, zodat je weet
wat je kunt verwachten
als je elkaar tijdens een
incident tegenkomt.
Het scenario was pittig
en blijft hopelijk bij
fictief, maar áls zich
een dergelijk incident
voordoet, dan zijn we
met alle partijen goed
voorbereid!
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/// Zorg voor
iedereen.
7

/// Samen oefenen met Defensie
In Gelderland-Zuid werd afgelopen weken door 21 ploegen
van 10 verschillende brandweerposten geoefend. In
samenwerking met de 13e herstelcompagnie van
Defensie werd een interessant én realistisch scenario
bedacht om te beoefenen.

Langgekoesterde wens
Vanuit de manschappen is er al langer de
wens om samen met Defensie te oefenen.
Defensie oefent regelmatig in onze regio, dus
het is niet ondenkbaar dat ze ooit bij een
incident betrokken zijn’ aldus Martijn de Heer,
postoefencoördinator van post Culemborg.
‘Onlangs kwamen we collega’s van Defensie
tegen in het veld en daar werden de eerste
lijntjes gelegd. Al snel kregen we het verzoek van
Defensie om de oefening breder over de regio te
trekken. Toen hebben we ook Vakbekwaamheid
erbij betrokken en zijn we aan de slag gegaan.’
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/// Theater ‘in brand’:
brandweer oefent met
hololens
Theo van Dodewaard, Officier van Dienst
(OvD) bij Brandweer Gelderland-Zuid, stond
voor het theater Agnietenhof in Tiel waar
hij een grote, uitslaande brand zag. Gelukkig
was dit niet echt. In ieder geval niet voor de
mensen die buiten het theater stonden.

Een echte brand in beeld en geluid

Een uitdagend scenario

Leerpunten

Een uitdagend scenario werd in elkaar gezet:
‘De oefening begint met de melding ‘aanrijding
tank>wagen’. Dat wordt via de porto al gauw
‘aanrijding tankwagen’. Voor de collega’s van de
brandweer geen gekke melding, maar ze denken
hierbij waarschijnlijk aan een tankwagen vol
benzine of een andere gevaarlijke stof. In het
pantservoertuig van Defensie, is koolmonoxide
vrijgekomen. De militairen in het pantservoertuig
zijn onwel geworden. Daardoor is deze achteruit
gereden en is er een personenauto klem
komen te zitten tussen het pantservoertuig en
betonblokken. Uit zowel de personenauto als
het pantservoertuig moeten de inzittenden
gered worden. Vervolgens komt er ook een
kraanwagen van Defensie het terrein op rijden.
Dit is een belangrijke sparringpartner voor de
brandweercollega’s ter plaatse.’

Martijn vervolgt: ‘Het voertuig van Defensie staat
niet geregistreerd in de MOI (red: tablet met
informatie over de omgeving en voertuigen).
Informatie over het voertuig, of er gevaarlijke
stoffen in aanwezig zijn of dat er munitie
aanwezig is, is er dus niet. De brandweercollega’s
kregen in deze oefening dus ruim baan om te
oefenen met improviseren, samenwerken en
effectief communiceren. Naast natuurlijk het
fysieke werk van het bevrijden van de slachtoffers
uit het pantservoertuig en de personenauto.’

Een succes!
Het verrassingselement, ploegen uit de hele regio
en zelfs buiten de regio (Veiligheidsregio Utrecht):
deze oefening was zeker een succes en voor
herhaling vatbaar!

Theo maakte gebruik van een nieuw, realistisch
en geavanceerd oefenmiddel: de hololens. Door
middel van een speciale bril kon hij een brand op
een bestaand pand projecteren, die dan alleen
zichtbaar is voor degene die de bril draagt. Theo:
‘Je ziet niet alleen dat het pand in brand staat, je
hoort ook de geluiden die je normaal gesproken
ook bij een brand hoort, zoals sirenes en roepende
mensen. Het was bijzonder om zo te oefenen.
Mijn keuzes hadden direct invloed op wat ik door
de bril zag gebeuren, bijvoorbeeld het groter of
kleiner worden van het vuur’, vervolgt Theo. ‘Het
was echt heel realistisch’.

Scenario bijsturen
Peter Heijmen is coördinator Digitale Leermiddelen
bij Brandweer Gelderland-Zuid en is enthousiast
over deze manier van oefenen. ‘Het is realistischer
en makkelijker om een scenario bij te sturen.
Bij oefeningen zonder hololens maken we
gebruik van vlammenborden, rookmachines en
knetterkasten om scenario’s na te bootsen. Met de
hololens kunnen we met een remote-app op de
telefoon het hele scenario bijsturen. We kunnen zo
de brand groter laten worden, rook laten toe- en
afnemen en direct laten zien welke invloed een
bepaalde inzet van de brandweer heeft'.

Pilot
Het oefenen op deze manier maakte onderdeel uit
van een pilot. Peter: ‘De afgelopen weken hebben
een aantal OvD’s met de hololens in Tiel geoefend.
We hebben gezien dat het een prima middel is om
(bij) te scholen. Maar het zou ook ingezet kunnen
worden bij multi-trainingen. Zo kun je er met een
hololens voor zorgen dat alle hulpdiensten echt
hetzelfde beeld van het incident hebben.’

'Zon in de lens’
Leermomenten waren er ook: ‘Als de zon in de
lens schijnt, dan is het scenario niet meer zichtbaar.
Hier moet nog een oplossing voor worden
gezocht, want hierdoor konden een aantal OvD's
geen effectieve oefening draaien. We gaan de
pilot evalueren en nemen de leerpunten daarin
uiteraard mee’, besluit Peter.
Benieuwd wat de OvD ziet als hij gebruik maakt
van een hololens? Een filmpje daarvan zie je hier.
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/// Veiligheid
boven alles.
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/// TOPO: een initiatief
voortgekomen uit
Operatie VLAM
In 2020 zijn we binnen Brandweer GelderlandZuid, met nadrukkelijke betrokkenheid
van de gemeenten, gestart met Operatie
VLAM. VLAM staat voor Vrijwilligheid is van
Levensbelang van ons Allemaal voor nu &
(over)Morgen. VLAM was helemaal gericht
op het toekomstbestendig organiseren van
brandweervrijwilligheid binnen onze regio.
Aan het eind van 2021 is Operatie VLAM
afgerond. Het heeft veel mooie, concrete
resultaten opgeleverd, waaronder het Team
Ondersteuning Posten en Organisatie (TOPO).

Wat doet TOPO?
Als eerste zorgt TOPO, een team enthousiaste
medewerkers, ervoor dat vragen vanuit de
brandweerposten op de goede plek in de
organisatie terechtkomen. Andersom zorgt TOPO
er ook voor dat de grote stroom informatie vanuit
de organisatie en partners, zoals gemeenten,
gedoseerd en op het juiste moment bij de
brandweerposten komt.

/// Voorbereid als de stroom uitvalt

Daarnaast sluit TOPO aan bij relevante overleggen,
zodat ze op de hoogte zijn van actuele thema’s
die in de organisatie en bij de brandweerposten
spelen.
Ook het ondersteunen van de posten bij het
uitvoeren van de dagelijkse gang van zaken hoort
bij het takenpakket van TOPO. Als laatste zorgt
TOPO er ook voor dat de registratie van relevante
gegevens van vrijwilligers toegankelijk en juist zijn
en blijven.

Belevingsavonden
Een mooi, recent voorbeeld van de nauwe
verbinding, zijn de ‘belevingsavonden’. Vijf
avonden op vijf verschillende brandweerposten
waarbij vrijwilligers en medewerkers van de
afdeling bedrijfsvoering elkaar ontmoeten en zicht
krijgen in elkaars werk. Het doel is het vergroten
van het wederzijds begrip. Drie avonden zijn
inmiddels geweest en als erg succesvol bestempeld.
Naar de laatste belevingsavond wordt door zowel
collega's van bedrijfsvoering als van de brandweer
reikhalzend uitgekeken.

In de eerste week van november
organiseerde de VRGZ de wettelijk verplichte
systeemtest. Tijdens deze onaangekondigde
test beoefenen alle crisisfunctionarissen
wat ze moeten doen in geval van een ramp
of crisis. Dit jaar oefenden zij met het
scenario dat er een totale black-out van het
elektriciteitsnetwerk dreigt.

Waarom oefent de Veiligheidsregio
een ‘langdurig
stroomstoring-scenario'?
De kans op langdurige stroomuitval lijkt klein,
maar het kwam al eerder voor in onze regio: in
2017 rondom Culemborg, Geldermalsen, Buren
en Tiel, in 2007 in de Bommelerwaard en ook in
2018 tijdens een hittegolf in het Land van Maas en
Waal.
Met overvolle stroomnetten en steeds grotere
afhankelijkheid van stroom blijft dit een actueel
en realistisch scenario. De crisisorganisatie van de
VRGZ wil hier goed op voorbereid zijn. Met de
systeemtest hebben we dit grootschalig beoefend.
Zo combineren we twee nuttige zaken: we
voldoen aan de verplichting om een systeemtest
te houden én beoefenen we als organisatie een
realistisch scenario.

Wat betekent stroomuitval voor
inwoners van onze regio?
Geen licht, geen verwarming, geen WiFi, geen
telefoon, geen stoplichten, niet pinnen… Ook
voor inwoners van onze regio was dit een mooi
moment om eens na te denken over wat een
tijd zonder stroom betekent. We hebben onze
risicocommunicatie erop gericht inwoners te
activeren: waar kun je tijdens stroomuitval meer
informatie hierover vinden? Wat moet je in huis
hebben om een tijdje zonder stroom te kunnen?
Hoe bereik je kwetsbare mensen om je heen?

Wat betekent stroomuitval voor
organisaties in de regio?
Stroomuitval is niet alleen vervelend en
ingrijpend voor onze inwoners, maar ook
voor organisaties in onze regio. Wat betekent
langdurige stroomuitval voor hen? Tijdens de
systeemtestweek hebben ook deelnemende
organisaties, zoals gemeenten, Liander
en andere Veiligheidsregio's, zich hierop
voorbereid.

VOORBEREID OP EEN TIJD ZONDER STROOM

IN DRIE STAPPEN
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NOODPAKKET

2.

INFORMATIE

3.

ZORG VOOR ELKAAR
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/// 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. Wil jij hier ook je bijdrage aan leveren?

· Privacy Officer
Sluit 13 november

Parttime brandweerprofessional
worden?

· Ambulanceverpleegkundigen / Medisch
Hulpverleners Ambulancezorg - omgeving
Bommelerwaard en West-Betuwe
Sluit 16 november

We zoeken nieuwe collega’s in:
· Lent
· Beuningen
· Zaltbommel
· Waardenburg
· Maurik
· Tiel
· Maasbommel
· Malden
· Beek-Ubbergen
· Lienden
· Millingen aan de Rijn

· Medewerker Opleiden Trainen Oefenen - met
aandachtsgebied GHOR/Multi
Sluit 20 november
· Verpleegkundig centralist
Doorlopend

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.
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