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MULTINIEUWS

/// Fijne en veilige feestdagen gewenst!
Dit is alweer de laatste Multinieuws van 2022. We kijken terug op de 
afgelopen maand, met onder andere een grote brand in Nijmegen de 
calamiteitenoefening bij NEC, de rol van Brandveilig Leven bij een 
promotieonderzoek naar menselijk gedrag, de sirenetest en het transitieplan 
voor de opvanglocaties in onze regio. 
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Meerdere panden onbewoonbaar

Bij de brand aan de Waalkade zijn meerdere 
woningen onbewoonbaar geraakt, maar de 
brandweer kon gelukkig uitbreiding naar 
nabijgelegen panden voorkomen. 
De brand trok veel aandacht en dat was 
reden voor de brandweer om op te roepen de 
hulpdiensten de ruimte te geven. Er werd gehoor 
aan deze oproep gegeven waardoor er goed 
doorgewerkt kon worden. Na een lange inzet was 
de brand onder controle en werd er afgeschaald.

/// Zeer grote brand aan 
de Waalkade in Nijmegen

Op zondagavond 4 december ontstond er 
een brand in een woning aan de Waalkade 
in Nijmegen. Al snel werd deze uitslaand en 
moest de brandweer alles op alles zetten om 
de brand onder controle te krijgen.
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/// Overdracht 
opvanglocaties 
asielzoekers stap voor 
stap naar COA
In de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 
worden momenteel 597 asielzoekers 
opgevangen, verdeeld over vijf locaties. 
De minister van J&V vraagt alle regio’s 
en dus ook Gelderland-Zuid om deze 
crisisnoodopvang over te dragen aan het 
COA, zodat de regie weer ligt waar deze 
hoort. Daarom heeft de VRGZ een regionaal 
transitieplan gemaakt waarin aangegeven 
wordt hoe de afschaling van deze opvang 
plaats zal vinden.

Crisisnoodopvang in Nijmegen, 
Zaltbommel en Culemborg blijft 
geopend

De crisisnoodopvanglocaties voor asielzoekers 
zouden in eerste instantie tot 31 december 2022 
nodig zijn. Daarna zou het COA de opvang van 
de asielzoekers overnemen. Duidelijk is inmiddels 
dat het het COA niet lukt al deze asielzoekers 
per 1 januari allemaal op een andere plek onder 
te brengen. De gemeente Nijmegen, gemeente 
Culemborg en gemeente Zaltbommel hebben 
daarom besloten de huidige crisisnoodopvang 
te verlengen tot medio 2023. De locaties in 
gemeente Buren en West Betuwe zullen per 31 
december de deuren sluiten. In totaal wordt er 
in Gelderland-Zuid voor 597 asielzoekers een 
nieuwe plek gezocht.

/// Directeur 
Crisisbeheersing en 
Bedrijfsvoering Johan 
van Kastel halverwege 
2023 met pensioen
Op 10 november heeft directeur Johan 
van Kastel zijn vertrek bij de VRGZ 
aangekondigd. Halverwege 2023 zal hij 
zijn taken als directeur Crisisbeheersing 
en Bedrijfsvoering neerleggen. De keuze 
viel hem niet licht, maar het wenkend 
perspectief van een nieuwe levensfase 
vergemakkelijkte dit besluit. 

Profiel nieuwe directeur voor de 
kerst beschikbaar 

De VRGZ zal de werving voor een nieuwe 
directeur voor de kerst opstarten. Het profiel 
voor deze functie zal via alle kanalen van de 
VRGZ gedeeld worden. Houd deze in de gaten!

/// Ambulance schenkt 
brancard aan brandweer

Het komt regelmatig voor dat de brandweer 
ondersteunt bij inzetten van de collega's 
van de ambulance. Bijvoorbeeld door te 
helpen met het uit huis tillen van patiënten 
of door de inzet van een hoogwerker, als 
iemand van een hoger gelegen verdieping 
verplaatst moet worden. Vanaf nu kan de 
Brandweer Gelderland-Zuid dit zelfstandig 
beoefenen, want ze hebben de beschikking 
gekregen over een eigen brancard.

Overbodig

De ambulances zijn voortaan uitgerust met 
een elektrische brancard. De ‘oude’ brancards 
waren daarmee overbodig geworden. Patrick 
Velders, oefencoördinator van Vakbekwaamheid 
van Brandweer Gelderland-Zuid nam de 
oefenbrancard in ontvangst van Gerald 
Geerlings, medewerker wagenpark materieel van 
de Ambulancezorg.
 
De brancard kan vanaf nu worden gebruikt 
bij oefeningen en brandweerwedstrijden 
binnen onze Veiligheidsregio. Zo blijven we als 
hulpverleners nauw samenwerken, om onze 
dienstverlening te blijven verbeteren.



/// Liefde voor 
de zorg.
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Senioren als risicogroep bij 
woningbrand

Margo is haar promotieonderzoek gestart (bij het 
NIPV en de Universiteit Maastricht), omdat uit 
statistieken blijkt dat ouderen een risicogroep zijn 
als het gaat om woningbranden. Zij hebben een 
grotere kans om gewond te raken en te overlijden 
bij een brand in hun woning. ‘Omdat het aantal 
zelfstandig wonende ouderen de komende jaren 
zal toenemen, wordt dit probleem alleen maar 
groter. Daarnaast zien we dat menselijk gedrag en 
gedragsverandering steeds belangrijkere factoren 
worden binnen het veiligheidsdomein’ aldus 
Margot.

/// Brandveilig Leven werkt mee aan 
landelijk promotieonderzoek 
menselijk gedrag bij brand

/// Vakbekwaamheid 
ook in 2023 hoog 
op de agenda bij 
crisisorganisatie

Oefenen doen we binnen de VRGZ 
het hele jaar door. Vakspecifiek, 

maar ook multidisciplinair. De sector 
Crisisbeheersing zorgt er samen met 

collega's uit de verschillende disciplines voor 
dat er geoefend kan worden.  Ook in 2023 
staat het werken aan vakbekwaamheid weer 
hoog op de agenda.

Multidisciplinair oefenen en 
‘bijscholen’

Multidisciplinair oefenen en ‘bijscholen’
De meerwaarde van multidisciplinair oefenen 
is zeer groot. Hiermee wordt namelijk buiten 
het eigen vakgebied gekeken en heb je de 
uitgelezen kans om dilemma's die zich ook in 
de praktijk voordoen te oefenen. Interessante 
casussen worden twee keer per jaar besproken 
tijdens de CoPI-/ROT-Infospecials: bijeenkomsten 
voor alle functionarissen die zich inzetten tijdens 
opgeschaalde incidenten. In 2023 organiseert 
de sector Crisisbeheersing deze Infospecials over 
de meest actuele ontwikkelingen op 4 april en 3 
oktober.
 
Rol in de crisisorganisatie?

Collega's die bij partners van de VRGZ werken 
of bij een van de 14 gemeenten in Gelderland-
Zuid, hebben de mogelijkheid om actief te 

worden in de crisisorganisatie. In 
overleg met, onder anderen, 

Jasper Haen, medewerker 
Opleiden, Trainen en 

Oefenen (OTO), kan 
gekeken worden 
welke rollen mogelijk 
geschikt zijn. 
Contact opnemen 
hierover kan via 
bevolkingszorg@
vrgz.nl. 

In het afgelopen najaar heeft team 
Brandveilig Leven (BVL) een waardevolle 
bijdrage geleverd aan het onderzoek van 
Margo Karemaker (NIPV). Collega's van BVL 
gingen aan de slag met voorlichting over 
brandveiligheid aan zelfstandig wonende 
senioren, op basis van de interventies van 
Margo.

Nieuwe interventies

Brandveilig Leven geeft wel vaker 
voorlichting aan senioren. Dit keer 
maakten ze gebruik van de interventies die 
Margo ontwikkelde voor haar onderzoek. Deze 
interventies dragen bij aan het veranderen van 
gedrag. Dit gebeurt door te focussen op attitude 
(houding), sociale norm en het vertrouwen in het 
eigen kunnen (zelfeffectiviteit). 

De eerste interventie is het samen bekijken van 
foto’s waarop brandonveilige situaties te zien zijn 
en dan te bespreken wat onveilig is en hoe dit 
in de eigen woning is. De tweede interventie is 
het nabootsen van koken en iemand die aanbelt: 
wat doe je dan? De groep grijpt dan vaak in bij 
brandonveilig gedrag. De laatste interventie 
is in een nagemaakte woonkamer. Daar wordt 
de deelnemers gevraagd om een tablet aan de 
oplader te leggen. Waar op wordt gelet: wordt 
er een originele kabel gebruikt en wordt de 
tablet geladen op een onbrandbare ondergrond? 
Ook hier geldt dat de omstanders helpen het 
juiste gedrag te laten zien. Daarnaast vullen de 
deelnemers aan het einde een formulier in met 
beloftes aan zichzelf, zoals ‘Als ik mijn telefoon 
oplaad, doe ik dat met een (originele) kabel en leg 
ik deze op een (onbrandbare) ondergrond’. 

Mooie wisselwerking

Voor BVL was het een mooie ervaring om 
te merken dat deze interventies een leuke 
wisselwerking opleverde tussen de senioren 
onderling, maar ook met de collega’s van BVL. 
Volgend jaar hoopt Margo haar onderzoek 
af te ronden en deelt ze uiteraard haar 
resultaten met ons. Dan weten we of 
de interventies effectief zijn en we ze 
blijvend kunnen inzetten.

/// Live vanuit de 
meldkamer: achter de 
schermen bij de 
maandelijkse sirenetest

Iedere eerste maandag van de maand om 
12.00 uur klinkt door heel de regio de 
sirene: de test van het Waarschuwings- 
en Alarmeringssysteem (WAS-palen). Op 
maandag 7 november was dat reden voor 
Omroep Gelderland eens een kijkje achter 
de schermen te nemen bij deze test.

Wie zet het aan, hoor je het over-
al, waarom klinkt het zo en wat 
moet je eigenlijk doen?

Door Omroep Gelderland waren er veel 
vragen verzameld over de sirenetest. Vanaf 
even voor 12 uur werd er live uitgezonden 
op Facebook en Instagram. Tijdens deze 
uitzending beantwoordde Annemarie Koop, 
senior communicatieadviseur van de VRGZ, alle 
vragen en liet brandweercentralist Martin van 
Veldhuisen zien hoe de sirenetest aangezet 
wordt. Op dat moment keken ruim 4.000 
mensen live mee.

Het item is terug te kijken via:
KLIK HIER

mailto:bevolkingszorg%40vrgz.nl?subject=
mailto:bevolkingszorg%40vrgz.nl?subject=
https://www.gld.nl/nieuws/7799836/terugkijken-achter-de-schermen-bij-de-maandelijkse-sirenetest
https://www.gld.nl/nieuws/7799836/terugkijken-achter-de-schermen-bij-de-maandelijkse-sirenetest
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/// Klaar voor het 
nieuwe jaar!

9



11

/// Geslaagde 
calamiteitenoefening bij 
NEC Nijmegen
In november heeft een multidisciplinaire 
calamiteitenoefening bij NEC 
plaatsgevonden.  Door samen met de 
hulpdiensten te oefenen, kan de organisatie 
van NEC zich beter voorbereiden op 
calamiteiten en kunnen hulpdiensten hun 
inzet beoefenen in een bijzondere omgeving.

Het scenario

NEC – Go Ahead Eagles. In de 88ste minuut krijgt 
NEC, bij een 1-1 stand, een strafschop waaruit 
gescoord wordt: 2-1 met nog maar twee minuten 
te spelen. Het stadion viert feest en in een loge 
valt een brandertje onder een buffet om waardoor 
brand in de loge ontstaat, die direct grenst aan 
het mindervalidenplatform. Tegelijkertijd wordt er 
een fakkel afgestoken in het vak onder de loge en 
niemand lijkt de brand door te hebben. Totdat de 
rook toeneemt en over het mindervalidenplatform 
trekt.

Door de paniek op de tribune worden 
mensen onder de voet gelopen en valt er 
een tiental gewonden. Stewards en Rode 
Kruis hebben de handen vol om samen met 
de veiligheidsorganisatie van NEC de eerste 
maatregelen te nemen. De altijd aanwezig politie 
ondersteunt daar waar nodig. Brandweer en 
ambulancezorg worden gewaarschuwd en al snel 
wordt er opgeschaald naar een GRIP1 waarbij 
in deze oefening de opschaling tot en met het 
‘motorkapoverleg’ beoefend wordt. 
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Wie deden er mee?

Ruim 175 mensen deden mee aan deze oefening, 
variërend van stewards, beveiliging, BHV en Rode 
Kruis tot de hulpverleningsdiensten. Zo’n 70 ROC-
studenten en stagiairs van NEC deden mee met het 
tegenspel.

Geslaagde avond!

Na ruim een uur realistisch oefenen werd er 
geëvalueerd onder leiding van de waarnemers 
van het Team Crisisbeheersing van de VRGZ. Veel 
tops, maar ook tips en verbeterpunten werden 
genoteerd en gedeeld met elkaar en met NEC.
Met de oefening is er in de voorbereidende 
fase samengewerkt, hebben we elkaar leren 
kennen en hebben we NEC kunnen helpen hun 
veiligheidsorganisatie nog meer te verbeteren.
Als VRGZ kunnen we terugkijken op een mooie 
oefening!

/// Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 
wenst iedereen fijne & 

veilige feestdagen!
Hoe zorg jij voor veilige feestdagen? 

Collega Anne-Pauline gaf bij RN7 goede tips voor het 
veilig versieren van je kerstboom. 

Check het item vanaf 6:20 min. 
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https://www.youtube.com/watch?v=__QlfKdju3c&ab_channel=RN7 
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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 en Nina den Elzen
Fotografie: VRGZ, Concept in Beeld, Waldie Rutten

Vormgeving: Dutchgraph®

/// 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?

Vacatures

· Medewerker Opleiden Trainen Oefenen (OTO) 
aandachtsgebied GHOR en Multi 
Sluit 23 december

· Verpleegkundig centralist 
Doorlopend

· Secretaresse Crisisbeheersing en 
Bedrijfsvoering
Sluit 8 januari

Parttime brandweerprofessional 
worden? 

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

https://www.dutchgraph.com
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/3513/vr-72-22-medewerker-oto-ghor-en-multi-dec-22.pdf
https://www.vrgz.nl/media/3513/vr-72-22-medewerker-oto-ghor-en-multi-dec-22.pdf
https://www.vrgz.nl/media/3358/vr-99-22-verpleegkundig-centralist.pdf
https://www.vrgz.nl/media/3539/vr-89-22-secretaresse-cb-en-bv.pdf
https://www.vrgz.nl/media/3539/vr-89-22-secretaresse-cb-en-bv.pdf
http://brandweer.nl/vacature/asperenzoektvrijwilligers/)
https://www.brandweer.nl/vacature/lentzoektmanschappen/
https://www.brandweer.nl/vacature/beuningenzoektmanschappen/
https://www.brandweer.nl/vacature/zaltbommel-zoekt-manschappen-m-v-2/
https://www.brandweer.nl/vacature/waardenburg-zoekt-manschappen-m-v/
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/
https://www.brandweer.nl/vacature/millingenzoektmanschappen/

