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Integratie vervolmaken
Tonny van der Vondervoort
trad op 1 augustus aan als
voorzitter van GGD GHOR
Nederland, de nog jonge
koepel voor publieke gezondheid en veiligheid. Haar eerste
opdracht? Beide thema’s nog
meer met elkaar verbinden.
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SIS sluit aan bij de nieuwe
visie op bevolkingszorg,
waarbij uitgegaan wordt van
een zelfredzame samenleving
Met deze woorden opende
Peter den Oudsten het SIScongres, waarmee het project
SIS definitief werd afgesloten
en overgedragen aan het IFV.

Eén strategische agenda voor
waterveiligheid
Met het lanceren van een
gezamenlijk uitvoeringsprogramma voor crisisbeheersing
investeren waterschappen en
veiligheidsregio’s in intensievere samenwerking.
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Regiovisitatie biedt veilige
leeromgeving
Het nieuw ontwikkelde ‘regiovisitatie’ is een vriendschappelijke evaluatiemethodiek
waarmee regio’s bij elkaar in de
spiegel kunnen kijken.
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Voorbereid op ebola
‘Nederland is goed voorbereid. Mocht er iemand naar
Nederland komen die besmet is met het ebolavirus, dan is
de kans op verspreiding klein’, schreef minister Schippers
van Volksgezondheid afgelopen najaar aan de Tweede
Kamer. Kwestie van rationeel handelen tot in de regio. Door
professionals en bestuurders.
Vanuit de veiligheidsregio’s bekijken we het onderwerp door de
bril van een directeur publieke gezondheid (DPG) en een burgemeester die beiden ook landelijk aan de weg timmeren. Sjaak de
Gouw is DPG in Hollands Midden en landelijk portefeuillehouder
infectieziektebestrijding van GGD en GHOR Nederland.
Nederland zit in de top van de wereld als het gaat om rationeel
handelen op dit vlak, stelt hij. “Want je kunt bij het bestrijden
van infectieziekten wel meegaan in de roep om steeds meer
maatregelen, maar je kunt als overheid ook met gezag uitstralen
dat de getroffen maatregelen afdoende zijn”, geeft hij aan. Dat
laatste is wat onze professionals en bestuurders doen. Waarbij
uiteraard meespeelt dat de uitbraak van ebola in Nederland als
klein wordt ingeschat.
In vergelijking met andere ziekten uit de A-groep, zoals sars,
wijkt de voorbereiding en de aanpak van ebola nauwelijks af,
stelt De Gouw: “Je hebt een structuur, of eigenlijk reguliere
structuren die er altijd wel zijn en die nu heel nauwgezet worden
ingevuld. Daarmee ben je elke keer opnieuw aan het finetunen;
afhankelijk van de aard van het virus of de bacterie. De ene keer
ligt het accent op vaccinatie, in andere gevallen op snel bron- en
contactonderzoek. Bij ebola is in voorkomende gevallen sprake
van quarantaine van 21 dagen, waarbij het niveau van persoonlijke bescherming wat hoger ligt, omdat feitelijk contact met
filovirussen, waar ebola onder valt, al snel tot besmetting leidt.”

Artsen zonder Grenzen startte begin november in een nagebouwd veldhospitaal in Amsterdam met het opleiden van de eerste twintig
artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers die in West-Afrika de ebola-epidemie gaan bestrijden.

Aansturen
Doordat een DPG zowel de GGD als de GHOR aanstuurt is er
ook meteen een verbinding met de veiligheidsregio. De GGD
is medisch-inhoudelijk verantwoordelijk, de voorzitter van de
veiligheidsregio draagt verantwoordelijkheid voor de uitvoering
van de bestrijding, en het bestuur van de veiligheidsregio voor
de voorbereiding. De Gouw ziet grote voordelen van de nieuwe,
tweeledige rol van de DPG. Ten eerste als gesprekspartner op

Laatste krant in deze vorm
De Veiligheidsregio in 2015
Lezersonderzoek zorgt voor verandering
Afgelopen zomer onderzocht de redactie van De Veiligheidsregio de tevredenheid van haar lezers. De Veiligheidsregio
bestaat dit jaar vijf jaar en de redactie wilde graag weten of de
krant nog steeds voldoet aan de wensen van de lezers. Om dit
te onderzoeken, werd een digitale enquête gehouden – die door
184 personen is ingevuld - en zijn interviews afgenomen met
bestuurders. Het onderzoek richtte zich zowel op de inhoud als
de vormgeving van de krant. Welke resultaten levert het onderzoek op en wat betekent dit voor De Veiligheidsregio in 2015?
Resultaten lezersonderzoek
Uit het onderzoek blijkt dat lezers De Veiligheidsregio waarderen vanwege de objectiviteit en betrouwbaarheid van de
informatie: deze komt rechtstreeks van de bron. Het is daarbij
één van de weinige communicatiemiddelen waar informatie
over en uit het Veiligheidsberaad in staat en waarin ook alle
kolommen zijn vertegenwoordigd. De lezers vinden de inhoud
van de krant interessant en relevant en veiligheidsregio’s leren
van elkaar via de krant.
Betekent dit dat lezers de krant uitgebreid lezen? Niet altijd. Zij
scannen de krant vooral op de titels of lezen de krant globaal.
Het gros van de lezers mist geen thema’s of onderwerpen, maar

heeft behoefte aan meer concrete
en praktijkgerichte informatie. Het
merendeel van de lezers ontvangt
De Veiligheidsregio liever digitaal in
plaats van op papier. Daarentegen
bleek uit de interviews met bestuurders dat
zij de voorkeur geven aan een papieren versie van De Veiligheidsregio.
De Veiligheidsregio in 2015
Om aan de wensen tegemoet te komen zal vanaf 2015 De
Veiligheidsregio vier tot zes keer per jaar digitaal uitkomen, in
de vorm van een digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief biedt
actuele en praktijkgerichte informatie vanuit alle kolommen.
Ook verschijnt één à twee keer per jaar een papieren uitgave,
gericht op bestuurders. Hierin staan uitgebreide artikelen over
meer beleidsmatige onderwerpen. Informatie over aanmelding voor de digitale nieuwsbrief verschijnt begin 2015 op de
website van het Veiligheidsberaad. Het decembernummer van
De Veiligheidsregio is het laatste nummer in deze vorm. U kunt
zich al abonneren op de digitale nieuwsbrief via een e-mail aan:
redactiedeveiligheidsregio@veiligheidsberaad.nl.

het niveau van de 25 veiligheidsregio’s voor het Rijk (dat niet
met 403 afzonderlijke gemeenten hoeft te overleggen). Ten
tweede omdat besturen van GGD en veiligheidsregio effectief
en op dezelfde wijze worden geïnformeerd. En ten derde omdat
GGD en GHOR elk vanuit een eigen verantwoordelijkheid samen
optrekken in het overleg met instellingen, ziekenhuizen en
huisartsen over kwesties als triage en heel praktische zaken als
vervoer en dergelijke.
Met de informatie die hij heeft kan een DPG over het algemeen
reëel en objectief een inschatting geven van de risico’s die er zijn
en het maatwerk dat nodig is. “Ook om mensen het vertrouwen
te geven dat ze geen gevaar lopen”, voegt De Gouw eraan toe. Dat
laatste kan een steuntje in de rug zijn van burgemeesters die
met verontruste of boze burgers te maken krijgen.
Nederlands nuchter
Burgemeester Geke Faber van Zaanstad, die in het Veiligheidsberaad (ook) de GHOR in portefeuille heeft, deelt het verhaal van
de DPG helemaal: “De professionals hebben in goed overleg met
RIVM en andere partijen een duidelijke lijn gekozen. Ze hebben
op een bijna Nederlands nuchtere manier gezegd dat er niet
meer aan de hand is dan er aan de hand is en dat ze dat goed
met elkaar kunnen tackelen.”
In een bestuurlijk afstemmingsoverleg op het ministerie heeft
Faber nadrukkelijk gevraagd ook de burgemeesters hierin ‘mee
te nemen’ door hen breed te informeren. Dat kan volgens haar
overigens goed via de DPG’en in de besturen van de veiligheidsregio’s want daar komen per slot van rekening alle burgemeesters bij elkaar.
Faber werd op haar wenken bediend. De communicatie in de
regio loopt via de DPG’en. Daar omheen zijn naast het ministerie
ook de VNG, het Genootschap van Burgemeesters en het Veiligheidsberaad waar Faber voorzitter van is, betrokken.
Ook hier, in het geval van ebola, draait er veel om vertrouwen in
de overheid, bevestigt Faber: “Daarom moeten burgemeesters
er ook heel goed weet van hebben. Want dat de professionals inhoudelijk met infectieziekten weten om te gaan is één.
Maar maatschappelijke onrust is iets anders. Als bestuurder
kun je dat helpen inperken als je weet dat de mensen in jouw
gemeente geen ramp zal overkomen.”
Vervolg op pagina 2
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Economie,
duurzaamheid,
en oh ja………
veiligheid
Vanaf oktober 2014 gelden op de Rotterdamse Maasvlakte specifieke toegangseisen voor zware transportmiddelen. Deze
toegangseisen zijn onderdeel van een
pakket maatregelen waarmee Rotterdam,
het havenbedrijf en de rijksoverheid de
luchtkwaliteit willen verbeteren.
Voor vrachtwagens met een dieselmotor
zijn de toegangseisen duidelijk, net als
voor vrachtwagens met een aardgasmotor.
Daarnaast bestaat er echter een categorie
vrachtwagens die op meerdere brandstoftypen aangedreven kan worden, de dual
fuel voertuigen. Het besluit meldt hierover:
‘Dual fuel voertuigen die zijn geregistreerd met brandstofcode D (diesel) en
waar aardgas (LNG of CNG) of LPG wordt
bijgemengd, worden gezien als dieselvoertuigen. Deze moeten dus aan de eisen
van vrachtwagens met een dieselmotor
voldoen’.
Dit bericht bevreemdt in meerdere
opzichten:
1)	Dergelijke gas-trucks (inmiddels al 240)
reden al een tijdje op de Maasvlakte
rond, maar zijn blijkbaar nu officieel
toegestaan. Andersom geredeneerd,
was hier voordien sprake van een illegale situatie?
2)	De categorie-indeling van de dual fuel
gas-trucks als brandstofcode D (diesel)
die nu ingezet wordt voor milieuzoneringen: wat betekent dit voor de
gascomponent (i.c. LNG/CNG)?
Op de categorie-indeling ga ik nader in.
Bij personenauto’s die bijvoorbeeld op
LPG en benzine rijden, gaat men altijd uit
van de categorie LPG (de meer riskante
van de twee brandstoffen). Hiermee is de
categorie-indeling direct geschikt voor
aanvullende veiligheidsmaatregelen
zoals op ferry’s en in parkeergarages. Voor
vrachtwagens- en truck-trailer combinaties gelden blijkbaar andere overwegingen.
Het bij elkaar vegen van de verschillende brandstoffen tot één categorie (D)
helpt de veiligheidsregio, en daarmee de
brandweer (en de private dienstverleners),
niet om veiligheidsmaatregelen direct
te koppelen aan de categorie-indeling.
Omdat die maatregelen per brandstof
kunnen verschillen, moeten - als je
verschillende brandstoffen op één truck
hebt - brandstofspecifieke maatregelen
wel voor alle aanwezige brandstoffen
worden genomen. En dan heb ik het nog
niet eens over de onderlinge interactie
tussen de verschillende brandstoffen….
Veiligheid is ketenbreed het geheel van
proactie, preventie, preparatie en repressieve maatregelen. Nationale onderzoeksprogramma’s rondom de veiligheid van
LNG zijn hoofdzakelijk gericht op risicobeheersing, de preventie-aspecten. Incidentbestrijding wordt (ook) in dit dossier
‘vergeten’, dan wel letterlijk als ‘sluitpost’ gezien. Het over één kam scheren
van meerdere brandstoffen met sterk
afwijkende veiligheidseffecten en het
bagatelliseren van reeds plaatsgevonden,
en gelukkig goed afgelopen, ongevallen
draagt zeker niet bij aan de veiligheid.
Ook hier zie je maar: wat goed is voor de
economie en het milieu, is niet vanzelfsprekend goed voor de veiligheid…
Nils Rosmuller
Lector Transportveiligheid IFV en TNO
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Naast het doorlopende proces van richtlijnenontwikkeling heeft Nederland, weet zij ook uit
internationale ervaring, een heel mooie infrastructuur voor infectieziektebestrijding. Deze
begint met een landelijk dekkend systeem van
GGD’en die mede aan de hand van landelijke
richtlijnen heel goed weten hoe te handelen.
Daarnaast is er de vrucht van samenwerken en
kennis uitwisselen tussen GGD’en en GHORorganisaties in de veiligheidsregio’s. Plus heel
vaak oefenen, aldus Timen: “Crisisbestrijding is
niet iets wat je doet als het crisis is. Daar zit een
heleboel preparatie voor.”

Geen paniek
Met gedelegeerde verantwoordelijkheid van de
minister coördineert het RIVM de uitvoering van
het landelijke bestrijdingsbeleid, waaronder de
zorg voor de identificatie van de gevallen en de

RIVM: “Onze samenwerkingspartners zijn allereerst de GGD’en die de bron- en contactopsporing uitvoeren. Ten tijde van crisis gebeurt dat
gebundeld in de veiligheidsregio’s, samen met
de GHOR.”

“Crisisbestrijding is
niet iets wat je doet
als het crisis is.
Daar zit een heleboel
preparatie voor.”

Specifiek voor ebola is dat het RIVM in dit geval
nauw bemoeienis heeft met de curatieve zorg,
zoals in de acht academische ziekenhuizen.
Maar ook de rol die zij heeft rond het vervoer
van de patiënt naar het ziekenhuis, de opname,
de isolatie en het beleid rond de behandeling
met antivirale middelen.

bron- en contactopsporing. Het RIVM vervult
een belangrijke rol bij de verspreiding van richtlijnen en moet op ieder moment de minister en
de Tweede Kamer kunnen informeren over de
actuele stand van zaken.
De verantwoordelijkheid voor de daadwerkelijke uitvoering ligt bij de (veiligheids)regio. Dr.
Aura Timen, hoofd van het Centrum Landelijke
Coördinatie Infectieziektebestrijding bij het

De basis is echter, daarmee bevestigt Timen
het ‘nuchter handelen’-verhaal, de jarenlange
ervaring in het opstellen en navolgen van
richtlijnen: “Daar wordt op een heel secure,
wetenschappelijke manier op voortgebouwd.”
Door de vertaling van wetenschap en praktijkervaringen zijn partijen die betrokken zijn bij
de infectieziektebestrijding goed in staat om
beleid te formuleren dat past bij een bepaalde
situatie, aldus Timen: “We laten ons dus niet
leiden door paniek.”
Aura Timen: “We laten ons niet leiden door paniek.”

Brandweerkamer van start
Door de verschuiving van het werkgeverschap
voor brandweerpersoneel richting veiligheidsregio’s is voor het uitonderhandelen van
brandweerspecifieke arbeidsvoorwaarden
een Brandweerkamer in het leven geroepen.
Deze maakt onderdeel uit van het College van
Arbeidszaken bij de VNG.
Als werkgever is het regiobestuur van de veiligheidsregio verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden en het overleg hierover met de
vakbonden. Voor de ‘algemene arbeidsvoorwaarden’ blijven de veiligheidsregio’s de Caogemeenten volgen. De brandweerspecifieke
arbeidsvoorwaarden komen aan de orde in de
Brandweerkamer. Concreet gaat het over vier
hoofdstukken, te weten het FLO-overgangsrecht, de rechtspositie van de vrijwilligers,
het periodiek preventief medisch onderzoek
(PPMO) en de warme piketten.
De ‘kamer’ bestaat uit 25 bestuurlijke vertegenwoordigers van evenzovele veiligheidsregio’s.
De VNG treedt als adviseur op. Datzelfde geldt
voor de Raad van Brandweercommandanten
en het directeurenoverleg van de veiligheidsregio’s. De VNG voert naast het adviseurschap het
secretariaat en informeert de veiligheidsregio’s
over de resultaten van de onderhandelingen.
Burgemeester Anton Barske van Gorinchem
is voorzitter en zit ook de vijf burgemeesters
tellende onderhandelingsdelegatie van de
werkgevers voor. Hoewel zij op basis van een
mandaat de onderhandelingen zullen ingaan, is
bij de totstandkoming van de Brandweerkamer
afgesproken dat alle veiligheidsregio’s zowel de
inzet als het eindresultaat voorgelegd krijgen.
“Dat maakt wel dat het proces langer duurt

dan misschien wenselijk is”, merkt Barske als
voorzitter over deze ‘proces-spanning’ op.
Overigens moet, na de veiligheidsbesturen,
ook het bestuur van de VNG de inzet en het
resultaat aan werkgeverszijde nog vaststellen.
Barske gaat er echter vanuit dat dit een formaliteit zal zijn. De onderhandelingsdelegatie is
zich bewust van haar werkgeversverantwoordelijkheid voor beroeps en vrijwilligers.
Het belangrijkste onderwerp dat in het overleg
met de bonden op tafel ligt, is het FLO-overgangsrecht. Herziening is noodzakelijk als
gevolg van de (fiscale) wijzigingen in wet- en
regelgeving. De onderhandelingen hierover
beginnen in februari 2015. Aan tafel zitten van
vakbondszijde de Abvakabo FNV, CNV Publieke
Zaak en CMHF.
Het hebben van een grote groep vrijwillige
brandweermensen is een hoog goed, stelt
Barske. Tegelijk verandert het karakter van wat
‘vrijwilligheid’ heet. Dat kan gevolgen hebben
voor de rechtspositie. Daarom zal het thema
‘vrijwilligers’ een belangrijk thema zijn en
blijven in de Brandweerkamer.
Over de onderwerpen PPMO en piketten kan hij
inhoudelijk nog niet veel zeggen. Barske geeft
aan dat met betrekking tot het PPMO de evaluaties van de regio’s bepalend zullen zijn voor
welke vervolgstappen worden genomen. Gelet
op de grote diversiteit van lokale regelingen met
betrekking tot de piketten zal dit voorlopig niet
de eerste prioriteit hebben binnen de Brandweerkamer.
Zie voor meer informatie over de brandweerkamer: www.VNG.nl

Anton Barske: “Het hebben van een grote groep
vrijwillige brandweermensen is een hoog goed.”

De Brandweerkamer is uitsluitend bedoeld
voor het maken van collectieve afspraken
over specifieke regelingen voor het
brandweerpersoneel. Het gaat in beginsel
om de volgende onderwerpen:
•	Het overgangsrecht bij functioneel
leeftijdsontslag (FLO) van
brandweerpersoneel.
•	De rechtspositie van vrijwilligers bij de
brandweer.
• Keuringen van brandweerpersoneel.
•	De vergoeding voor piketdienst door
beroepsbrandweer.

Nieuwe voorzitter GGD GHOR Nederland:

“Integratie vervolmaken”
Tonny van de Vondervoort is per 1 augustus
aangetreden als voorzitter van GGD GHOR
Nederland. Zij is de eerste nieuwe voorzitter
van de gezamenlijke vereniging van GGD’en
en GHOR-bureaus. GGD GHOR Nederland is
de nog jonge nieuwe koepel voor publieke
gezondheid en veiligheid. Haar eerste
opdracht? Beide thema’s nog meer met elkaar
verbinden.
Van de Vondervoort brengt vanuit alle lagen van
het openbaar bestuur veel politiek-bestuurlijke
ervaring mee. Ze was onder meer staatssecretaris van Binnenlandse Zaken in het eerste
kabinet Kok, gedeputeerde in Zuid-Holland,
wethouder in Groningen en in verschillende
gemeenten waarnemend burgemeester.
Net als haar voorganger Ed d’Hondt heeft zij
absoluut affiniteit met de thematiek. Haar
veelzijdige ervaring met portefeuilles in het
sociale en het financieel-bestuurlijke domein
komt in deze functie perfect bij elkaar. Zelf
noemt ze het “leuk en spannend”. Het laatste
vooral omdat er veel en met name ook private
partijen betrokken zijn bij alles wat met
publieke gezondheid en veiligheid te maken
heeft. “En mensen vinden veiligheid ontzettend
belangrijk”, signaleert Van de Vondervoort.
Voor- en achterkant
GGD en GHOR hebben een belangrijke rol in de
medische hulpverlening bij rampen en grootschalige incidenten. In hun rol voor de publieke
gezondheid zitten er echter ook ‘veel zaken aan
de voorkant’, benadrukt Van de Vondervoort.
Milieukundig inzicht bij het bouwen, preventie
en infectieziektenbestrijding, bijvoorbeeld.
Zij is blij met de komst en wettelijke verankering van de figuur van de directeur publieke
gezondheid (DPG). De geïntegreerde functie
maakt zowel reguliere én opgeschaalde
publieke zorg gemakkelijker. Het was derhalve
een ‘logische stap’ om beide landelijke organisaties te integreren in één Vereniging voor
publieke gezondheid en veiligheid, aldus de
nieuwe voorzitter.
Intussen is zij al een heel eind met haar kennismakingsronde door het land: “Ik wil graag
snappen waar DPG’en mee bezig zijn. Bovendien vormt de raad van DPG’en de vereniging
die ik als voorzitter mag dienen.” Wat zij op haar
rondgang ziet? “Mensen die gedreven met hun
vak en functie bezig zijn en daarbij duidelijk
nadenken wat de samenleving heden ten dage
aan publieke gezondheidszorg vraagt.”

Agenda
Niet voor niks, aldus Van de Vondervoort, dat
de DPG’en zelf een agenda (*) hebben gemaakt
met speerpunten voor de komende jaren, zoals
de invulling van de jeugdgezondheidszorg.
Van de Vondervoort ziet zelf ook een sterke
link tussen publieke gezondheid en taken die
gemeenten op gedecentraliseerde terreinen als
de AWBZ, jeugd en het zorgverzekeringspakket
gaan vervullen. Zij kan zich helemaal vinden in
het uitgesproken voornemen van de DPG’en om
zelf blijvend te investeren in de verdere professionalisering van hun mensen.
Wat haar betreft staat kwaliteitsverbetering
voorop. De inhoud ver boven discussies over
organisatie en schaal. Bovendien: afgelopen
jaren heeft al een forse schaalvergroting
plaatsgevonden. De GHOR en GGD-regio’s lopen
congruent aan de 25 veiligheidsregio’s: “Dat
helpt bij de afstemming tussen de kolommen
en het is ook een schaal die nog te overzien en
te beheren is voor gemeenten.”
Meldkamerorganisatie
Zoals bekend zit er op korte termijn wel een
fikse verandering aan te komen in de sfeer
van de meldkamers en de landelijke meldkamerorganisatie (LMO). “Je kunt er van alles van
vinden, maar dat er een LMO komt beschouw ik
als een gegeven. Het heeft geen zin daarover te
blijven discussiëren”, zegt Van de Vondervoort
over wat onafwendbaar is.
Vanuit GGD en GHOR-oogpunt is volgens haar
belangrijker of in de opzet en de uitwerking van
het geheel de witte kolom voldoende aandacht
krijgt: “Randvoorwaarde nummer 1 is dat de
witte kolom zijn werk goed kan doen.”
Ten slotte leggen we haar de vraag voor wat
in de sfeer van rampenbestrijding en crisisbeheersing verder nog moet gebeuren om
een optimaal evenwicht te verkrijgen tussen
politieorganisaties, rampenorganisaties en
publieke gezondheidsorganisaties. “Dat ligt
toch vooral op het operationele vlak”, zegt ze na
enig nadenken. “Over de rol van de kolommen
bestaat nu wel een redelijk gemeenschappelijk
beeld. De vraag is meer, en eigenlijk iedere keer
opnieuw, of het in praktijk voldoende georganiseerd en geborgd is. Daarom moeten we alert
blijven. Kijken of het werkt en van elke situatie
weer willen leren. Niet om schuldigen aan te
wijzen, maar om steeds te leren van de zorg en
hulpverlening die gegeven is. Ook als het goed
ging. En gelukkig gaat er veel goed. In al die

Personalia
Peter den Oudsten wordt de nieuwe burgemeester van Groningen. De PvdA’er, nu
nog burgemeester van Enschede, is voorgedragen door de Groningse gemeenteraad en treedt naar alle waarschijnlijkheid op 2 januari 2015 aan. Hij volgt Ruud
Vreeman op die tijdelijk de honneurs waarnam na het vroegtijdige vertrek van Peter
Rehwinkel.
Tijs van Lieshout is in oktober benoemd tot algemeen directeur van de Veiligheidsregio Limburg Noord. Tijs zal deze functie vervullen voor een periode van circa twee
jaar. Hij volgt Willemien Meijering op.
Rob Brons begon op 15 november als nieuwe directeur Veiligheidsregio BrabantZuidoost. Hij zal deze functie vervullen voor ongeveer twee jaar. Rob volgt Jac
Rooijmans op die in augustus aan de slag is gegaan bij de vorming van de landelijke
meldkamerorganisatie.

Tonny van de Vondervoort: “Logische stap om GGD en GHOR te integreren.”

kolommen zijn dag en nacht heel professionele mensen aan het werk. Maar het blijft wel
mensenwerk.”
Voor wat de GGD’en aangaat kan Van de
Vondervoort zich helemaal vinden in de recente
brief van minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn (VWS) om de rol van de GGD
op een aantal punten te versterken. Schippers en Van Rijn noemen de signalerings- en
adviesfunctie maar ook de uitvoerende taken
in de gezondheidsbescherming, de publieke
gezondheid bij incidenten, rampen en crises en

het houden van toezicht. Daarbij wil het Rijk dat
het voor gemeenten zelf ook duidelijker wordt
wat zij minimaal van hun GGD verwachten.
Van de Vondervoort is er ook blij mee vanwege
de actuele ontwikkeling in het sociale domein
die aan de GGD’en niet voorbijgaat. Andersom
is - gerangschikt op thema - bij GGD’en ook veel
kennis beschikbaar om beleid op te voeren.
Verwijzing naar Visie DPG’en:
Publieke gezondheid en Veiligheid verbonden

*

“De LMO beschouw ik
als een gegeven.”
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Relatiebeheer VenJ: Herkenbaar
aanspreekpunt op het departement
VenJ biedt veiligheidsregio’s een helder en toegankelijk aanspreekpunt in de vorm van een
eigen relatiebeheerder op het departement. De welgeteld vijf relatiebeheerders werken
op de Afdeling Veiligheidsregio’s bij de directie Weerbaarheidsverhoging van de Nationaal
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.
Edwin Meekes, hoofd van de Afdeling Veiligheidsregio’s gebruikt graag de term ‘complementaire verantwoordelijkheden’. Er zijn
immers zaken waarvoor het Rijk aan de lat
staat en er zijn verantwoordelijkheden die in
eerste instantie op het terrein van de veiligheidsregio’s zelf liggen. Maar bij elkaar, en
over het geheel genomen, is sprake van een

gedeelde verantwoordelijkheid. Vandaar
dat het departement – overigens vanuit de
bestaande formatie – relatiebeheerders heeft
aangesteld die enerzijds direct en persoonlijk
aanspreekpunt zijn voor de veiligheidsregio’s
en anderzijds toelichting kunnen geven op wat
het ministerie van plan is.
Natuurlijk past het iedere beetje professionele
organisatie om haar relaties en netwerk op
orde te hebben. Voor de NCTV is het zelfs een
basisvereiste dat zijn relatiebeheer letterlijk
en figuurlijk voor elkaar is. Meekes vindt dat
de contacten met het Veiligheidsberaad en de
afzonderlijke regio’s ‘buitengewoon goed’ zijn.
Zeker in zaken die partijen met elkaar gaan
uitwerken en waarvoor gezamenlijke doelstellingen zijn afgesproken.

Edwin Meekes: “Dealen met de emoties van
elke dag.”

Verbeteringen
Tegelijk maakt Meekes er geen geheim van
dat het voor de minister van groot belang is
dat waar regio’s voor staan ook daadwerkelijk
op orde is. Dat veiligheidsregio’s allang geen
kasplantjes meer zijn en in alle opzichten
gegroeid, doet volgens hem niet af aan de
noodzaak voortdurend op zoek te gaan naar
punten die verbeterd kunnen worden.
Zo kan volgens hem nadrukkelijker gebruik
worden gemaakt van overeenkomsten tussen
regio’s, zoals nu trouwens ook gebeurt in het
project ‘Kwaliteit en vergelijkbaarheid’ dat het
Veiligheidsberaad heeft opgepakt. Het doet
Meekes deugd dat regio’s er steeds meer voor
open staan om van elkaar te leren en dingen
over te nemen. Die werkwijze laten de auto-

nomie van de regio’s en het primaat dat bij het
verlengd lokaal bestuur ligt onverlet, benadrukt
hij.
Brengen en halen
Vanuit het departement gezien is relatiebeheer een kwestie van brengen en halen. Aan
de regio’s heeft het ministerie een helder
aanspreekpunt te bieden. Maar de relatiebeheerders hálen ook. Vanuit de veiligheidsregio’s waar ze mee te maken hebben en omdat
ze vergaderingen van het algemeen bestuur
van het Veiligheidsberaad bijwonen. Zo krijgt
het ministerie zelf ook sneller in beeld wat er
inhoudelijk en op de werkvloer speelt.
Het intensieve(re) contact zal vrijwel zeker ook
leiden tot meer begrip over en weer. Meekes
noemt dat zelfs essentieel: “We hoeven het
echt niet altijd met elkaar eens te zijn. Maar
je leert wel begrijpen waarom iemand handelt
zoals die handelt.”

dan wanneer ieder enkel zijn ding doet. Juist in
relatiebeheer vindt bundeling en afstemming
van uiteenlopende verantwoordelijkheden
plaats.
Wat een gemiddelde veiligheidsregio hier aan
heeft? Meekes: “Wij horen van veel regio’s
dat het departement ontzettend groot is. Wie
moet je waarvoor hebben? Dan is een eigen
aanspreekpunt een groot voordeel. Als bij jou
iets aan de hand is kun je het departement
vinden via de relatiebeheerder. En kunnen wij
zorgen voor snelle beantwoording of snelle
actie.” Verder ligt de beslissing en zeker de
praktijk in de regio zelf, benadrukt Meekes nog
een keer. Daarnaast heeft hij er alle vertrouwen
in dat de regio’s elkaar steeds meer en beter
weten te vinden, waardoor de kwaliteit van
het geheel nog verder omhoog zal gaan: “Je
kunt zoveel leren van ervaringen en inzichten
die elders zijn opgedaan. Als je dat met elkaar
deelt denk ik dat we nog hele mooie dingen tot
stand kunnen brengen.”

Op het vlak van crisisbeheersing bewandelt
het NCTV drie wegen, namelijk: richting geven,
sturen en faciliteren. Toch gebeurt dat niet
eenzijdig. Zo zijn en worden veiligheidsregio’s
zelf nauw betrokken bij de herziening van de
regelgeving die hen aangaat. De tijd dat een
paar ambtenaren werden aangewezen die
een tekst gingen schrijven is echt voorbij. Dat
geldt trouwens ook voor het opstellen van verre
horizonverkenningen. Deze tijd vraagt volgens
Meekes om netwerken rond onderwerpen die
bij wijze van spreken ‘vandaag’ worden aangedragen: “Je hebt te dealen met de emoties van
elke dag.”
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Bundeling
In termen van relatiebeheer, en zijn boodschap
samenvattend, draait alles om het gezamenlijke belang van samenwerking. Dat reikt verder
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Organisatie van de NCTV
Sinds 2011 is landelijk één organisatie verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, cyber security, nationale veiligheid en crisisbeheersing.
Dat gebeurt bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in Den Haag, onderdeel van het ministerie van
Veiligheid en Justitie.
De organisatie is ingedeeld in vijf directies en twee eenheden. De taken van deze onderdelen zijn:
• Uitvoeren van dreigings- en risico-inschattingen op alle NCTV-terreinen ten behoeve van interne en externe actoren (DRD);
• Versterking van de strategische positie van de NCTV en het anticiperen op nieuwe politiek-bestuurlijke ontwikkelingen (DS&B);
• Identificeren en verhogen van de weerbaarheid van de vitale belangen in processen, objecten en personen (DW, DB3, DCS);
• Verhogen van de weerbaarheid van overheden (waaronder veiligheidsregio’s), burgers en (vitaal) bedrijfsleven (DW, DB3, DCS);
• Zorgen voor een optimaal functionerend stelsel van crisisbeheersing, rampenbestrijding, GHOR en brandweerzorg (DW);
•	Zorgen voor een optimaal functionerende crisisstructuur en respons en communicatie op (dreigende) cyberincidenten,
calamiteiten; en crises
• (DW, NCC, LOCC, Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC);
• Kennis- en informatieknooppunt voor cybersecurity in Nederland (NCSC).
beheer en gezag
door de directeur in koude fase
• Opstellen en uitvoeren van corporate communicatiebeleid en projectcommunicatie ter versterking van het=netwerk
(NCC);
• Uitvoeren van de Nationale Risicobeoordeling en capaciteitenanalyse (Strategie Nationale Veiligheid) (DRD,= DW);
gezag door de directeur in warme fase
(afhankelijk van type crisis)
• Bewaking en beveiliging van personen en objecten (DB3);
• Beveiliging van de Burgerluchtvaart (DB3);
= beheer en gezag door de directeur in koude fase
• Zorgen voor een werkend alerteringssysteem (DRD, DW, DB3);
NCTV
= gezag door de directeur in warme fase
(afhankelijk van type crisis)
• Zorgen voor de NCTV-bedrijfsvoering (DS&B).
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1. Groningen
2. Fryslân
3. Drenthe
4. IJsselland
5. Twente
6. Noord- en Oost-Gelderland
7. Gelderland Midden
8. Gelderland-Zuid
9. Utrecht
10. Noord-Holland Noord
11. Zaanstreek-Waterland
12. Kennemerland
13. Amsterdam-Amstelland

14. Gooi en Vechtstreek
15. Haaglanden
16. Hollands Midden
17. Rotterdam-Rijnmond
18. Zuid-Holland Zuid
19. Zeeland
20. Midden- en West-Brabant
21. Brabant-Noord
22. Brabant-Zuidoost
23. Limburg-Noord
24. Zuid-Limburg
25. Flevoland

 aymon Nijstad: Groningen, Fryslân,
R
Drenthe, IJsselland
Erik van Buuren: Noord- en Oost Gelderland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid,
Twente, Flevoland en Zeeland
Paul Kok: Noord-Holland Noord,
Amsterdam-Amstelland, Kennemerland,
Zaanstreek-Waterland, Gooi- en Vechtstreek,
Utrecht
Nicolien Wamsteker: Hollands-Midden,
Haaglanden, Zuid-Holland-Zuid,
Rotterdam-Rijnmond
 outer Zitter: Brabant-Noord, Brabant ZO,
W
Midden West Brabant, Limburg Noord EB,
Zuid-Limburg

Psychosociale hulp na de MH17
De psychosociale hulp na de vliegtuigramp met de MH17 is
feitelijk op te delen in ondersteuning aan de nabestaanden en
aan het sociale netwerk rond de slachtoffers.
Nabestaanden krijgen casemanagers van Slachtofferhulp
Nederland toegewezen en het sociale netwerk van de slachtoffers wordt ondersteund door de GGD. De 106 familierechercheurs van de politie vormen de schakel tussen nabestaanden
en officiële instanties. Zij hebben het eerste familiecontact en
bieden de nabestaande - naast een luisterend oor - slachtofferhulp aan en verzamelen gegevens die helpen bij de identificatie
van de slachtoffers. Bestuurslid Victor Jammers van Slachtofferhulp Nederland ziet dat zijn organisatie ervaring en expertise
heeft om families psychosociaal als praktisch te ondersteunen:
“Er is direct een Informatie- en Verwijscentrum opgezet waarin
alle praktische, juridische en psychosociale informatie is te
vinden voor nabestaanden: www.vliegrampoekraine.nl. De familierechercheurs van politie blijven echter wel de belangrijkste
directe informatiebron voor de nabestaanden als het gaat om
praktische informatie.”
Wettelijke taak
René Stumpel, directeur Publieke Gezondheid Gooi en Vechtstreek en binnen de GGD GHOR Nederland verantwoordelijk
portefeuillehouder psychosociale hulpverlening is duidelijk over
de rol van de GGD na een ramp: “Op grond van de Wet publieke
gezondheid zijn we verantwoordelijk voor het bevorderen van
psychosociale hulp. Samen met andere partijen zorgen we
voor een zo goed mogelijke ondersteuning richting het sociale
netwerk van slachtoffers, zoals scholen en verenigingen. De
GGD heeft na de vliegramp met de MH17 voor zover wenselijk
deze organisaties ondersteund. De eerste dagen zijn scholen
en verenigingen opengesteld om te voorzien in de behoefte om
bijeen te komen. Psychosociale hulpverleners waren niet alleen
aanwezig, maar dachten ook mee over de rouwverwerking. In
sommige gevallen stelden we documentatie beschikbaar. In een
ander geval stuur je een verpleegkundige. Het is zowel vraag- als
aanbodgericht gedaan. De GGD coördineert en heeft contact
met alle mogelijke partijen om in kaart te brengen waar en welke
ondersteuning nodig is.”
Om de ondersteuning richting het netwerk van slachtoffers
goed te kunnen vormgeven is er binnen de GGD extra zorg voor
de procesleiders, aldus Stumpel. “Zij hebben namelijk een

NEERKANT - Basisschool St. Wilibrordus heeft haar deuren geopend voor een herdenking van het gezin, bestaan de uit een vader, moeder
en vier kinderen, dat is omgekomen tijdens de vliegtuigcrash in Oekraïne.

coördinerende rol richting alle partijen. Om deze procesleiders
te ondersteunen heeft GGD GHOR Nederland twee bijeenkomsten georganiseerd, zodat zij hun ervaringen met elkaar konden
delen en om hen bij te praten over de laatste ontwikkelingen in
dit ingrijpende nazorgtraject. Samen met het centrum Gezondheid en Milieu van het RIVM hebben we onder meer een (digitale)
helpdesk ingesteld voor vragen van GGD’en. En is een telefoonnummer beschikbaar gesteld waarbij Stichting Arq-Impact was
te benaderen. Deze stichting is inhoudelijk adviseur en kennispartner op psychosociale hulpverlening.”

Impact
Net als Stumpel is ook Jammers van Slachtofferhulp Nederland onder de indruk van de impact van deze vliegramp in de
Oekraïne. “Ik heb veel meegemaakt, maar dit was echt ingrijpend.” Hij sluit af met een boodschap aan familie en vrienden
van nabestaanden. “Blijf ze ondersteunen. Denk niet dat je
teveel bent of dat er behoefte aan rust nodig is. Nabestaanden
zijn prima in staat dat zelf aan te geven.”

Hilversum als emotioneel
epicentrum van Nederland
De ramp met de MH17 van Malaysia Airlines op
17 juli 2014 dompelde ons land in diepe rouw.
“Iedereen kent indirect of direct wel slachtoffers”, zo verklaart burgemeester Pieter Broertjes deze impact. In totaal komen 298 mensen
om het leven, waarvan 196 Nederlanders. De
gemeente Hilversum verliest vijftien van haar
inwoners. In de periode na de ramp noemt
Broertjes Hilversum het emotionele epicentrum van Nederland.
Na het bekend worden van de ramp met de
MH17 verspreidt in Hilversum al snel het
nieuws dat in elk geval een gezin uit Hilversum
in het vliegtuig zou zitten. “Op basis van die
informatie hebben we direct gehandeld, ook al
hadden we nog niet de officiële berichtgeving
ontvangen van het ministerie van Veiligheid
en Justitie. Ik begrijp de zorgvuldigheid in het
proces van informeren. Echter als gemeentebestuur kan ik niet wachten met het nemen
van verantwoordelijkheid in de zorg voor de
nabestaanden.”
Pieter Broertjes: “Een intense tijd die niemand
onberoerd heeft gelaten.”

Een van de eerste maatregelen is het beschikbaar stellen van een ambtenaar per familie. “Dit
heeft goed gewerkt. Er zijn honderden vragen
die op de nabestaanden afkomen, van uitkeringen en verzekeringen tot aan de uitvaart. De
ambtenaar kan een belangrijke rol vervullen
door ze proactief en reactief te helpen.”
Namen
In het weekend na de vliegtuigramp wordt de
burgemeester gebeld door het ministerie van
Defensie. “Het was eigenlijk niet meer dan een
mededeling: De Korporaal van Oudheusdenkazerne wordt gebruikt om de slachtoffers
te identificeren.” Een team van driehonderd
mensen, waaronder een zeer groot aantal
forensische experts van politiekorpsen uit alle
betrokken landen proberen de slachtoffers
een naam terug te geven, zodat de families de
gelegenheid hebben om afscheid te nemen.
Zelf is de burgemeester niet in de kazerne
geweest. Hoe graag hij dit wel wilde was er
geen behoefte aan zijn bezoek. En dat begrijpt
hij: “Mede vanwege mijn contact met de nabestaanden wilde ik beleven wat er binnen in de
kazerne gebeurde. Daarnaast wilde ik mede-

leven betuigen aan de mensen die het identificatieproces uitvoerden.”
Zes dagen na de ramp landen op Vliegveld
Eindhoven de eerste rouwkisten met slachtoffers, die door de politie en Rijkswaterstaat
worden begeleid naar Hilversum. De gemeente
en de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
zetten alles op alles om zorg te dragen voor een
veilige aankomst bij de kazerne. “We hadden
vooraf niet de inschatting gemaakt dat er
uiteindelijk duizenden mensen langs de weg
zouden staan. Gelukkig was alles goed voorbereid, van hekken tot aan bewaken en beveiligen
aan toe. Daar hoefde ik me als burgemeester
geen zorgen over te maken.” Broertjes is trots
op de inzet van alle hulpverleners. “Het was
een intense tijd die mij en vele anderen niet
onberoerd heeft gelaten, maar hopelijk hebben
we bij kunnen dragen aan het omgaan met het
verdriet van de families.”
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IFV beheerder voor systematiek

Congres sluit projectfase van
Slachtofferinformatiesystematiek af
Om deze afronding en overdracht te
markeren vond in september het SIScongres plaats. In diezelfde maand werd
SIS voor het eerst ingezet bij het ongeval
met de monstertruck in Haaksbergen.
De projectfase van SIS: de slachtofferinformatiesystematiek is nu definitief
afgerond en overgedragen aan het IFV.
Mijlpaal
“De oplevering van SIS is een mijlpaal
voor het Veiligheidsberaad. Het is tot
stand gekomen door samen te werken
binnen alle kolommen. De systematiek
sluit aan op de nieuwe visie op bevolkingszorg, waarbij uit wordt gegaan
van een zelfredzame samenleving,”
aldus Peter den Oudsten, portefeuillehouder Bevolkingszorg in het Dagelijks
Bestuur Veiligheidsberaad, die met deze
woorden het congres opende. Minister
Ivo Opstelten sprak zijn trots uit over
het gezamenlijk bereikte resultaat en
onderstreepte in zijn speech het belang
van SIS: “Bij een incident vraagt de burger
daadkracht van de overheid. SIS draagt
hieraan bij, verwanten worden correct
geïnformeerd.”
Niet té groot
Professor Ira Helsloot, hoogleraar
Besturen van Veiligheid aan de Radboud
Universiteit nam het publiek mee in de
ontstaansgeschiedenis van slachtofferinformatiesystematiek. Ira benadrukte
dat SIS vooral niet doorontwikkeld - en

daarmee ingewikkelder - moest
worden: “Maak SIS niet te groot en te
zwaar en zorg dat het werkt. Het betere
is de vijand van het goede. Sluit aan
bij realistisch gedrag van mensen die
betrokken zijn bij een ramp: die willen
weg van de rampplek. En zij informeren
zelf via hun eigen telefoon of een
geleende telefoon hun familieleden dat
ze oké zijn. Als ze daar niet toe in staat
zijn, dan zijn ze kennelijk niet zelfredzaam en ontfermt de hulpverlening
zich over hen.”
Borging
Er konden verschillende sessies
gevolgd worden over SIS en de implementatie in de veiligheidsregio’s. Na
afsluitende woorden van Alexander
Meijer, voorzitter van de stuurgroep
SIS, werd de systematiek formeel
overgedragen aan Leo Zaal, directeur
IFV. Deze overdracht werd gedaan door
een verwant die het congres bijwoonde.
Het IFV is de beheerorganisatie van SIS
en draagt samen met de veiligheidsregio’s zorg voor de continuïteit ervan.
Leo: “Het IFV ondersteunt en faciliteert D.E. Verwant, cabaretier Spekman, geflankeerd door Alexander Meijer (links) en Leo Zaal, vraagt tijdens de officiële
overdracht’ van SIS aandacht voor de verwanten.
de veiligheidsregio’s bij hun rol bij SIS.
We blijven scherp op de systematiek:
voldoet het in de praktijk? Dit doen we
Slachtofferinformatiesystematiek (SIS) is een landelijke aanpak die bij een incident zorgt voor
onder andere door te oefenen en te
snelle en zorgvuldige informatie voor verwanten van niet-zelfredzame slachtoffers. Gemeenten,
evalueren. Én we hebben na vandaag
GHOR en politie werken samen binnen SIS. Bij een incident kan een verwant bellen naar het
een opdracht erbij gekregen: de
verwanteninformatienummer en aangeven naar wie hij of zij op zoek is.
verwant betrekken bij SIS.”

SIS voor het eerst ingezet bij ongeval Haaksbergen
naar de backoffice. De backoffice SIS deed
met name onderzoek naar een beperkt aantal
vermiste personen, waarbij één persoon
uiteindelijk is gebeld dat zijn verwant in het
ziekenhuis lag. Alle overige verwanten van de
slachtoffers zijn geïnformeerd door de politie
of door het ziekenhuis.

Onderzoek op de plaats waar de monstertruck het publiek in is gereden.

Bij het incident in Haaksbergen met de monstertruck werd SIS op verzoek van Veiligheidsregio Twente ingezet. De veiligheidsregio had behoefte aan capaciteit om verwanten professioneel te woord te staan en te informeren. Direct na activatie van SIS - om 17.50 uur - was
het telefoonnummer van ANWB-verwanteninformatie bereikbaar. Om 19.15 uur was de backoffice SIS in Driebergen operationeel, waarbij de teamleider SIS contact onderhield met de
frontoffice ANWB en Veiligheidsregio Twente. Verder waren de liaison GHOR en politiemedewerkers van het Landelijk Team Forensische opsporing (LTFO) in de backoffice SIS aanwezig.
Bij ANWB-verwanteninformatie kwamen
ruim 50 telefoontjes binnen. In de loop van de
avond belden verschillende verwanten terug
dat zij de vermiste persoon zelf gevonden
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hadden. Het contact met de regionale sectie
GHOR in de veiligheidsregio verliep goed. De
slachtoffergegevens van de ziekenhuizen
werden door de sectie verzameld en doorgezet

SIS-poule GHOR
Bij deze eerste inzet van SIS in de praktijk werd in de backoffice in Driebergen
een liaison van de GHOR ingezet.
Inmiddels zijn twaalf GHOR-medewerkers uit verschillende veiligheidsregio’s
opgeleid om deze taak uit te voeren.
Deze medewerkers vormen samen een
landelijke poule en kunnen worden
opgeroepen voor de inzet van SIS. De
sectie GHOR in de veiligheidsregio
heeft als taak slachtoffergegevens van
de ziekenhuizen te verzamelen en deze
door te zetten naar de liaison in de
backoffice. Deze lijsten worden naast
de lijst van vermisten gelegd zodat de
backoffice de verschillende lijsten kan
controleren op matches. Zo kunnen
verwanten geïnformeerd worden over
de verblijfplaats van een vermist
persoon.
Meer informatie over SIS en het
congres is te vinden in het SIS-dossier
op www.infopuntveiligheid.nl. Hier is
ook een uitgebreid evaluatiebericht en
de bijbehorende verbeteracties over de
inzet van SIS in Haaksbergen te vinden.

Een korte terugblik
Wat ging goed?
• Veiligheidsregio Twente wist hoe zij SIS kon
inschakelen en deed dat ook. Na de activering heeft het LOCC direct de landelijke
onderdelen gealarmeerd. Deze onderdelen,
de frontoffice bij de ANWB in Assen en de
backoffice SIS in Driebergen, waren respectievelijk binnen vijf en negentig minuten
operationeel. Dit is binnen de gewenste tijd
voor activering van SIS.
• Bij de frontoffice bij de ANWB in Assen
kwamen 53 telefonische oproepen binnengekomen waarvan er 37 zijn behandeld.
Zestien bellers verbroken na het horen van
het antwoordbandje de verbinding.
• De gewonde slachtoffers zijn vervoerd naar
vijf ziekenhuizen. Het aanleveren van de
gegevens vanuit deze ziekenhuizen verliep
goed. De sectie GHOR heeft de ontvangen
gegevens vanuit de ziekenhuizen direct
doorgezet naar de backoffice in Driebergen.
Wat kan beter?
• Het informatiesysteem SVIS, waarin zowel de
frontoffice als backoffice gegevens invoeren,
werkt nog niet optimaal.
• De bekendheid met de werkwijze van SIS bij
de politie kan beter.
• De naam ANWB-verwanteninformatie is
verwarrend en wordt niet geassocieerd
met een overheidsvoorziening die door de
veiligheidsregio is ingezet. Ook is voor de
burger onduidelijk wat het verschil is tussen
‘ANWB-verwanteninformatie’ en de website
‘ik ben veilig’ van het Rode Kruis.

Regio Uitgelicht

Amsterdam-Amstelland geeft
‘het nieuwe rood’ inhoud

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?
Wat wil de regio delen met andere regio’s?
Deze keer in de rubriek Uitgelicht:
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Van Strien noemt een tweetal initiatieven die
duidelijk maken met welke netwerkpartners
de brandweer synergie zoekt. Recent organiseerde Brandweer Amsterdam-Amstelland
samen met de woningcorporaties een conferentie over het bevorderen van brandveiligheid
in woonwijken. Een van de uitkomsten is dat
de corporaties nu zelf brandveiligheidsadviseurs gaan opleiden. En met de regionale
koepel voor zorgaanbieders Sigra heeft het
korps een convenant gesloten met als doel
meer zicht te krijgen op het brandveiligheidsniveau van zorginstellingen. Van Strien: “Met
onze kennis en expertise helpen we andere
partijen invulling te geven aan hun verantwoordelijkheid. Door elkaar op te zoeken
en netwerken te vormen kunnen we samen
meters maken in het bevorderen van de maatschappelijke veiligheid.”

industriële incidentbestrijding. Grote chemische bedrijven en tankterminals hebben
gezamenlijk geïnvesteerd in de aanschaf
van zwaar blusmaterieel voor tankbrandbestrijding. Bijzonder materiaal dat Brandweer
Amsterdam-Amstelland niet heeft en de
bedrijfsbrandweren van de betrokken ondernemingen evenmin. De operationele inzet en
bijbehorende logistiek worden verzorgd door
samenwerkende eenheden van de korpsen
Amsterdam-Amstelland en Kennemerland.
Elie van Strien: “Met deze publiek-private
en interregionale samenwerking dekken we
grote industriële brandrisico’s in het gebied
IJmond-Amsterdam-Schiphol collectief op
een doelmatige manier af. We zetten onze
netwerken dus niet alleen in voor innovatieve
veiligheidszorg aan de voorkant, maar ook
voor het slimmer organiseren van operationele processen.”

Amy Koopmanschap: “Geef ook vrijwilligers een
rol in preventieve veiligheidszorg.”

Elie van Strien: “Inhoudelijke details van
regionalisering kosten tijd.”

AMAS: publiek-private samenwerking voor grootschalige incidentbestrijding.

Slim
In 2013 kreeg Brandweer AmsterdamAmstelland het predikaat ‘Slimste organisatie van Nederland’. Het korps ontving de
Business Intelligence Award voor de innovatieve kijk op brandveiligheid en brandweerzorg. Branden en hun impact voorspellen
op basis van een sociaal-maatschappelijk
brandrisicoprofiel. Dat past helemaal in het
straatje van Amsterdam-Amstelland: een
regio die investeert in veiligheid door burgers
veiligheidsbewust te maken en maatschappelijke netwerken te benutten. ‘Het nieuwe
rood’ krijgt in Amsterdam-Amstelland
inhoud.
De regio is qua omvang de kleinste veiligheidsregio van het land, maar zeker niet qua
kenmerken en risicoprofiel. De dichtbevolkte
Amsterdamse binnenstad boordevol cultuurhistorisch erfgoed kent een hoog brandrisico,
de Amsterdamse haven is de tweede van
het land en heeft de grootste benzineoverslagfunctie in Europa. Als hoofdstad heeft
Amsterdam een goedgevulde agenda met
mega-evenementen. En stad en regio staan
ook nog eens nummer één op de ranglijst van
meest tunnelrijke regio’s. Een bonte verzameling risico’s, waarop Brandweer AmsterdamAmstelland en zijn partners zich prepareren
door smart veiligheidsmanagement.

Puntjes op de i

eerste geregionaliseerde brandweerkorpsen
van Nederland”, aldus van Strien. “Maar de
regionalisering was quick and dirty met de
nadruk op het centraliseren van beleid en
management. Er was nog veel tijd nodig om
inhoudelijke details te regelen, zoals het
gelijkschakelen van rechtspositieregelingen,
de financiering en de bedrijfsvoering. Daar
leggen we nu de laatste hand aan. In 2015
ronden we het proces van fine-tuning af.”

Bestuurlijk spoorboekje
Een degelijke afronding van het regionaliseringsproces is ook een bestuurlijk speerpunt voor de Diemense burgemeester Amy
Koopmanschap. Binnen het dagelijks bestuur
van het regionaal veiligheidsbestuur beheert
zij de portefeuille brandweerzorg. “Na de
regiovorming was de structuur van de nieuwe
organisatie nog niet in alle opzichten helder.
We hadden bijvoorbeeld nog geen regionale
begroting, dus was er bestuurlijke discussie
over de verdeelsleutel voor de kosten van het
nieuwe regionale korps. Moesten de kleinere
gemeenten bijvoorbeeld ook betalen voor
taken die alleen in Amsterdam worden uitgevoerd? Thema’s als financiën, sociale regelingen en procedures zijn opgenomen in een
bestuurlijk spoorboekje dat we de afgelopen
twee jaar zorgvuldig hebben afgewerkt. Zo is
vorig jaar de begroting vastgesteld en werken
we nu aan de implementatie van het regionaal dekkingsplan. Brandweerzorg zonder
gemeentegrenzen. Dat is het kenmerk van
moderne veiligheidszorg. Ik heb de brandweer
in onze regio in de afgelopen zes jaar fors zien
groeien in professionaliteit en kwaliteit.”

Brandveilig leven

De Amsterdamse haven draagt fors bij aan het
risicoprofiel van Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland.

“Een mooie en uitdagende regio om in te
werken”, beaamt Elie van Strien, commandant
van Brandweer Amsterdam-Amstelland. Hij
trad in 2012 aan met als opdracht om, na de
regionalisering van de brandweer, de puntjes
op de i te zetten. “In 2008 was dit een van de

En verder groeien in die lijn is volgens
commandant Elie van Strien ook het leidmotief voor het korps in de komende jaren. “De
toekenning van de BI-award sterkt ons in onze
ambitie om onze taken meer informatiegestuurd en op basis van wetenschappelijke
kennis te organiseren. Onze met data onderbouwde brandrisicoprofielen geven een beter
inzicht in brandoorzaken en kwetsbare wijken.
Preventie is een speerpunt in ons beleid.
Brandweerkazernes zijn straks niet louter
uitruklocaties voor incidentenbestrijding,
maar schakels in een regionaal veiligheidsnetwerk voor risicobeheersing en preventie.
Onze brandweermensen gaan steeds meer
de straat op om burgers en bedrijven actief
te adviseren over hoe zij de brandveiligheid in
hun eigen omgeving kunnen verbeteren.”

Samen veilig
Een koers die ook burgemeester Koopmanschap aanspreekt. Zij vindt dat de brandweer
en haar partners alle mogelijkheden moeten
benutten om de veiligheidsboodschap te
laten aarden bij de burger. “Een mooi voorbeeld is het project ‘Samen veilig’, waarbij
brandweer, politie, GGD en gemeente samen
optrekken om met burgers te spreken over
het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in hun omgeving. “Samen veilig is
enkele jaren geleden begonnen in Diemen en
Ouder-Amstel, maar nu zijn er ook op andere
plaatsen in de regio soortgelijke initiatieven.
Het is goed dat de veiligheidsprofessionals hun aandacht meer verleggen naar
preventie en risicobeheersing. Het idee om
in Amsterdam te gaan experimenteren met
een ‘brandweerkazerne van de toekomst’ van
waaruit door de medewerkers ook preventietaken worden uitgevoerd, omarm ik van harte.
Mijn wens is dat ook de vrijwillige brandweerlieden in onze regio die taken gaan uitvoeren,
zodat ook zij een grotere rol krijgen in de
preventieve veiligheid.”

Industriële veiligheid
In netwerkregio Amsterdam-Amstelland
worden ook partnerschappen gesmeed met
het bedrijfsleven en over de regiogrenzen
heen. Een mooi voorbeeld daarvan is het
samenwerkingsverband AMAS (Amsterdam
Mutual Aid System) voor grootschalige

Veiligheidsregio
Amsterdamse stijl
Amsterdam-Amstelland is qua organisatiestructuur anders dan de meeste
veiligheidsregio’s. Zo kent de regio
geen directeur veiligheidsregio, maar
een veiligheidsdirectie met wisselend
voorzitterschap. De veiligheidsdirectie wordt ambtelijk ondersteund
door een klein veiligheidsbureau van
16 man, dat is ondergebracht bij het
stadhuis van Amsterdam. De taakuitvoering berust bij de monodisciplinaire
kernorganisaties, waarbij de GHORtaken zijn ondergebracht bij de GGD.
Bijzonder is verder dat het gemeentelijk beleidsteam altijd met regionale
ondersteuning in het stadhuis van
Amsterdam zetelt, onder leiding van
de burgemeester in wiens gemeente
de calamiteit plaatsvindt. En ook dat
de hoofstructuur voor crisisbeheersing
nog geen Regionaal Operationeel Team
kent. Amsterdam-Amstelland werkt
aan aanpassing om de lay-out van
zijn crisisbeheersingsorganisatie te
harmoniseren met de landelijk gehanteerde coördinatiestructuren.
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Utrechts Veiligheidsinformatiecentrum zorgt
voor goede informatiepositie voor regio
informatie en deelt de informatie met een breed netwerk. Met
als gevolg een gezamenlijk gedeeld beeld. Hiermee voldoet
Veiligheidsregio Utrecht bovendien aan haar wettelijke taak.
Peter Bos, algemeen directeur Veiligheidsregio Utrecht, praat
met trots over het VIC: “We brengen netcentrisch informatiemanagement op een eenvoudige en slagvaardige manier in de
praktijk. We willen voortdurend weten wat er in ons verzorgingsgebied leeft en speelt. We zijn hierdoor op een laagdrempelige
manier aanspreekbaar voor gemeenten, partners en onze
operationeel leidinggevenden.”
Specialisten
Een aantal medewerkers binnen Veiligheidsregio Utrecht is
functioneel aangewezen plaats te nemen in het VIC. Zij voeren
naast hun eigen werk, ook taken uit voor het VIC. Het gaat
om beleidsmedewerkers die specialist zijn op het terrein van
bijvoorbeeld informatiemanagement, risico- en crisiscommunicatie en risicobeheersing. Er is altijd gegarandeerd dat
tenminste één persoon fysiek het VIC bemenst.
Het VIC werkt in een ruimte direct naast de plek waar het
Regionaal Operationeel Team (ROT) actief is tijdens een crisis. In
operationele, voorbereidende situaties is er altijd één persoon
vanuit het VIC beschikbaar voor risicoanalyses in de warme fase.
Sinds oktober 2013 heeft het VIC een kwartiermaker om sturing
te geven aan het VIC en de doorontwikkeling daarvan.

Het VIC, gehuistvest direct naast de ruimte van het ROT.

Veiligheidsregio Utrecht heeft sinds anderhalf jaar een Veiligheidsinformatiecentrum (VIC). Het VIC houdt continu in de gaten
wat er in het verzorgingsgebied van de regio speelt en leeft.
Komen er dreigingen op ons af, welke bijzondere gebeurtenissen
vinden er plaats en welke trends kunnen we daarin zien? Proactief en sensitief in plaats van wachten op de bekende pieper.
Brug
Daarmee slaat het VIC een brug tussen de voorbereidende en de
operationele fase. Veiligheidsregio’s zijn immers sterk operationeel gericht op incidenten (warme fase) en het opstellen van
planvorming (de voorbereidende, koude fase). Informatiemanagement alleen in die warme incidentfase is niet meer van deze
tijd. Continue monitoring en analyse van de vier p’s: politiek, het
eigen personeel, de pers en het publiek brengen de diensten van
de Veiligheidsregio, bestuurders en andere netwerkpartners in
positie om indien nodig handelend op te treden.
Dagelijks
Het VIC verstuurt iedere ochtend een 24-uurs analyse naar de
regionaal operationeel leider en de directie van Veiligheidsregio
Utrecht met daarin een terugblik op incidenten en een voor-

Wanneer zich een concreet risico voordoet, werkt het VIC volgens
drie stappen:
• Wat is het beeld (what is);
• Welke scenario’s zijn er denkbaar (what if);
• Welk handelingsperspectief is van toepassing (what’s next).

Waardering
Marjolijn de Jong, kwartiermaker VIC, merkt dat het werk van
het VIC steeds meer wordt gewaardeerd. “Zo benut het wekelijks SGBO (politie) overleg de VIC berichten als input voor hun
vergadering. En het VIC heeft in haar relatief korte bestaan al
een aantal keer haar meerwaarde bewezen door in te kunnen
spelen op risico’s en door in de warme fase ondersteuning te
bieden. Het VIC heeft met name een belangrijke verbinding met
de gemeenten en levert gevraagd en ongevraagd dreigingsen risico-informatie. Voorbeelden hiervan zijn risicoanalyses
tijdens nucleaire transporten die in de regio plaatsvinden, grote
stormen en de uitvaart van prins Friso. Recent is het VIC actief
geweest in de periode na de ramp met de MH-17. We ondersteunden het Hoofd Sectie Bevolkingszorg en de Regionaal
Operationeel Leider in het verspreiden van informatie vanuit het
NCC/NCTV. Ook is het VIC ondersteunend geweest aan het voorbereidend ROT dat actief was in verband met een bijeenkomst
voor alle nabestaanden in een gemeente binnen onze regio.”

Netcentrisch werken
Het VIC werkt volgens de filosofie van het netcentrisch werken.
Het centrum brengt informatie samen, geeft duiding aan deze

Voor meer informatie over het VIC kan contact opgenomen
worden met: Erik van Borkulo, coördinator Netcentrisch Werken,
e.van.borkulo@vru.nl

uitblik naar mogelijke risico’s voor de komende dag. Daarnaast
ontvangen ruim 600 contacten twee keer per week een VIC
bericht dat een beeld geeft van risicovolle situaties in de regio.
Het VIC monitort deze risico’s op basis van de eerder genoemde
vier p’s en het regionaal risicoprofiel, waarin is vastgesteld
welke risico’s het meest waarschijnlijk zijn en de grootste
impact hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan weerwaarschuwingen, de droogte index van natuurbrand en evenementen die
plaatsvinden. Vanuit het VIC is het vooral interessant als er een
opeenstapeling is van deze risico’s. Bijvoorbeeld extreem weer
en evenementen die zich buiten afspelen.

Nationaal Trainingscentrum CBRN geopend
Op 27 november openden minister Hennis van
Defensie en minister Opstelten van Veiligheid
en Justitie het Nationaal Trainingscentrum
CBRN in Vught. Een hightech trainingsfaciliteit
waar civiele en militaire veiligheidspartners
onder realistische omstandigheden kunnen
oefenen en trainen in de bestrijding van chemische, biologische en nucleaire incidenten.
“Het NTC CBRN is qua opzet en inrichting internationaal uniek”, zegt Luitenant-Kolonel Alain
Schoonderbeek, commandant van het Defensie
CBRN Centrum, waarvan het Nationaal Trainingscentrum een onderdeel is. Een terrein van
zes hectare, met een multifunctioneel oefengebouw, ingestorte bebouwing, een ontsmettingsstraat, winkelgebied, containerpark, spoorlijn
met ketelwagons en een compleet nagebouwd
metrostation met metrostellen vormen de
hardware van het trainingscentrum.
Schoonderbeek: “Met in totaal vijftig realistische settings kunnen honderden verschillende
CBRN incidentscenario’s worden nagebootst.
Settings en scenario’s zijn ontwikkeld in
samenwerking met TNO op basis van een
behoefteverkenning in het veiligheidsdomein.
Ons ambitieniveau qua realiteitsgehalte is
hoog. Als hulpverleners een scenario in een
restaurant oefenen, moeten ze ook echt het
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gevoel hebben dat ze in een restaurant zijn.”
Schoonderbeek benadrukt dat het NTC geen
‘groen’ karakter heeft, maar van en voor het
hele veiligheidsdomein is. Hij wil in 2015 samen
met de veiligheidsregio’s en andere civiele
veiligheidspartners een exploitatieplan en
een jaarplanning opstellen. Gesprekken met
de veiligheidsregio’s moeten duidelijk maken
welke trainingsbehoefte de veiligheidsregio’s
hebben en welke bijdrage zij kunnen leveren
aan de exploitatie.
Het Defensie CBRN Centrum bestaat naast het
Nationaal Trainingscentrum uit het Defensie
Expertisecentrum CBRN, een CBRN-school en
responseenheden ter ondersteuning van de
civiele veiligheidspartners. In het expertisecentrum en de CBRN-school werken specialisten
van defensie en civiele veiligheids- en kennispartners al jaren nauw samen. Hiermee wordt
invulling gegeven aan de tien jaar geleden
gemaakte civiel-militaire bestuursafspraken
over samenwerking, waarin CBRN een belangrijk thema is. Brandweer, GGD GHOR, politie
en kennisinstituten NFI, RIVM en TNO hebben
liaisons gestationeerd bij het Defensie CBRN
Centrum, waarmee civiel-militaire samenwerking in dit specialistische domein op een praktische manier wordt ingevuld. Het Nationaal

het NTC CBRN is qua inrichting en realiteitsgehalte internationaal uniek.

Trainingscentrum maakt het vierluik van de
civiel-militaire samenwerking op CBRN-gebied
compleet.
“Samen weten we meer en kunnen we meer”,
zegt Dirk de Vries, liaison GGD GHOR bij
Defensie CBRN Centrum. “De bestrijding van
CBRN-incidenten vraagt per definitie een
multidisciplinaire aanpak en basiskennis
bij first responders. In de twee jaar dat het
Defensie CBRN Centrum bestaat, hebben

we al dertig masterclasses CBRN uitgevoerd
voor Ambulancezorg Nederland en hebben
circa duizend explosieververkenners van de
politie een basisopleiding CBRN gehad. En
recent hebben we voor de ambulancezorg in
Amsterdam een opleiding ‘veilig optreden bij
ebolabesmetting’ uitgevoerd. Dat is wat we met
het Nationaal Trainingscentrum ook beogen:
maatwerk en actualiteit in het trainingsprogramma voor CBRN-dreigingen.”

“Eén strategische agenda voor waterveiligheid”

Waterschappen en veiligheidsdomein bundelen krachten
De waterschappen en de veiligheidsregio’s
investeren in samenwerking. Onlangs heeft
de Unie van Waterschappen een ambitieus
‘Uitvoeringsprogramma Crisisbeheersing’
gelanceerd. Doel van het programma is dat
de waterschappen in 2020 volwaardige
crisispartners zijn voor de veiligheidsregio’s en hun beleidsagenda’s op elkaar
afstemmen. Een waarborg voor meer samenhang in maatregelen ter bescherming van
ons kwetsbare land tegen de grillen van het
onstuimige water.
De handreiking tussen het waterbeheer en
het veiligheidsdomein komt op een cruciaal
moment. Op Prinsjesdag werd het vijfde
Deltaprogramma aangeboden aan de Tweede
Kamer. Vijf strategische beslissingen over
waterveiligheid, zoetwaterbeheer en waterbestendige ruimtelijke inrichting van ons land.
Het vijfde Deltaprogramma bevat nieuwe
normen voor de sterkte van primaire waterkeringen. Bij de nieuwe norm, een sterftekans als gevolg van overstroming van minder
dan 1:100.000 per jaar, wordt voor het eerst
niet alleen uitgegaan van een statistische
risicobenadering maar worden ook effecten
meegewogen. Voor alle inwoners van Nederland geldt straks een basisveiligheidsniveau,
met verzwaarde maatregelen in gebieden
die extra kwetsbaar zijn voor hoog water en
overstroming. Zoals: grote bevolkingsconcentraties, vitale infrastructuur en hoge economische waarde. In 2050 moeten alle zee- en
rivierdijken op sterkte zijn, zodat aan die
veiligheidsnorm wordt voldaan.

Het uitvoeringsprogramma bevat acht punten
voor versterking van de interne crisisorganisatie, de onderlinge samenwerking tussen
waterschappen en een betere aansluiting
op de organisatie van de veiligheidsregio’s.
Hiermee wordt bereikt dat de waterschappen
zich ontwikkelen van op het eigen vakgebied
gerichte calamiteitenbestrijders tot structurele crisispartners voor het veiligheidsdomein.
“Dat partnerschap is nog niet vanzelfsprekend”, stelt Arike Tomson, projectleider voor
het uitvoeringsplan bij de Unie van waterschappen, vast. “Een nulmeting onder de 23
waterschappen laat zien dat de samenwerking met de veiligheidsregio’s sterk wisselt. In
regio’s die regelmatig te maken hebben met
wateroverlast en hoogwaterdreiging weten de
waterschappen en de andere veiligheidspartners elkaar beter te vinden dan in gebieden
met een lagere frequentie van watergebonden
incidenten. Wij vinden het belangrijk dat er
een meer uniforme manier van samenwerking
komt om de waterwereld en het veiligheidsdomein met elkaar te verbinden.”
De waterschappen hebben sinds de jaren
‘90 van de vorige eeuw hard gewerkt aan het
professionaliseren van hun organisaties, maar
Arike Tomson stelt vast dat de crisisvoorbereiding nog wel gefragmenteerd is. “Als waterschappen meer samenwerken en qua kennis
en werkwijze beter op elkaar en op de veiligheidsregio’s aansluiten, komt dat de effectiviteit van de crisisbeheersing ten goede. Met
het uitvoeringsplan beogen we in de komende
zes jaar de samenhang in het waterschapscrisismanagement te verbeteren. Door landelijke
kaders te geven voor benodigde kennis en
kunde, functieprofielen, opleiden, trainen en
oefenen van functionarissen en informatiedeling in crisistijd en in de voorbereidende fase.”

Hans Oosters en Arike Tomson, verantwoordelijk
voor het uitvoeringsprogramma voor de waterschappen.

Niet vanzelfsprekend
Bij het waarborgen van hoogwaardige
bescherming tegen overstromingen hoort ook
een solide crisisbeheersingsorganisatie bij de
waterbeheerders. Het Uitvoeringsprogramma
Crisisbeheersing van de waterschappen is
dan ook in lijn met het vijfde Deltaprogramma.

De veiligheidsregio’s zijn opgericht om de samenwerking tussen brandweer, politie, GGD GHOR en
gemeenten te versterken. Maar het samenwerkingsverband is groter dan deze vier kolommen. Ook
waterschappen, Defensie, Justitie, vitale partners en
anderen werken samen met de veiligheidsregio’s. In
deze rubriek belichten wij telkens een samenwerkingspartner Dit keer de Unie van Waterschappen.

In de nieuwe veiligheidsnorm voor primaire dijken worden ook effecten meegewogen.

Strategische Agenda
Versterking
Veiligheidsregio’s:
water en evacuatie

Kennen en erkennen
Hans Oosters, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard,
beheert in het bestuur van de Unie van
Waterschappen de portefeuille veiligheid en
crisisbeheersing. In zijn ogen is een structureel partnerschap tussen de waterwereld en het veiligheidsdomein cruciaal voor
daadkracht en een effectieve strategie tegen
waterdreigingen. “Kennis en expertise over
waterkeringen, waterkwantiteit en waterkwaliteit berust van oudsher bij onze sector. Via
goed opgeleide en getrainde liaisons brengen
we die kennis in bij de crisisteams van de
veiligheidsregio’s. Het is essentieel dat onze
veiligheidspartners op onze professionaliteit
kunnen vertrouwen. Daar werken wij middels
dit uitvoeringsplan binnen onze sector aan.
In het Veiligheidsberaad is afgesproken dat
de veiligheidsregio’s een uitvoeringsplan voor
evacuatie bij overstromingen maken. Onze
organisaties kunnen zich dan op alle niveaus
goed met elkaar verbinden. Hetzelfde geldt
voor operationele kennis- en informatiedeling
en samenwerking op het terrein van risico- en
crisiscommunicatie. Met dat doel voor ogen
passen we onze informatiehuishouding aan
en implementeren ook de waterschappen
de methodiek van netcentrisch werken. Zo
kunnen we sneller en effectiever informatie
delen met onze partners.”
Het uitvoeringsplan, gebaseerd op een visie
die de Unie in 2012 uitbracht, heeft volgens
Arike Tomson als stip op de horizon dat de
waterschapswereld in 2020 zijn hele crisisbeheersingsorganisatie op orde heeft en
als volwaardige crisisbeheersingspartner

Partner van de
veiligheidsregio’s:
Unie van Waterschappen

Hoog water in Limburg in 1995

is aangehecht bij de veiligheidsregio’s. “De
thema’s waarmee we aan de slag moeten,
zijn benoemd en voorzien van een tijdlijn met
concrete doelstellingen. In eerste instantie
komt het aan op kennen en gekend worden.
Het wederzijds vertrouwen van de partners
in elkaars expertise is van groot belang. Want
in het veiligheidsdomein moeten bij een
acute hoogwaterdreiging wellicht vergaande
beslissingen worden genomen op basis
van informatie die de waterkolom aanreikt.
Bijvoorbeeld beslissingen om bepaalde
gebieden wel of niet te evacueren.”

Afstemming
De waterschappen, Rijkswaterstaat, ministeries en het Veiligheidsberaad ontmoeten
elkaar in de Stuurgroep Management
Watercrises en Overstromingen (SMWO).
Een afstemmingsplatform waar de partijen
gezamenlijk bezig zijn met het dossier
waterveiligheid. Daar worden al concrete
resultaten geboekt. Een mooi voorbeeld is de
webapplicatie ‘Overstroom ik?’ Die app geeft
burgers op basis van postcode inzicht in het
overstromingsrisico dat zij lopen en geeft ook
handelingsperspectief.
“Een concreet initiatief in de drielaagsbenadering van waterveiligheid”, aldus Hans
Oosters. “Een gecombineerde aanpak via
versterking van de primaire dijken, waterbe-

Het Veiligheidsberaad en het Ministerie
van VenJ werken samen aan het thema
water en evacuatie, een van de thema’s
van de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s. De Strategische
Agenda is één van de bespreekpunten
in de Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen (SMWO) om
alle betrokken partijen te informeren
en afspraken te maken. Het thema
water en evacuatie richt zich op het
ontwikkelen van een structurele
aanpak waarmee veiligheidsregio’s,
samen met betrokken partners, zorgen
voor een adequate rampenbeheersing
bij overstromingen. Dit wordt projectmatig verder uitgewerkt.
Zie ook ‘Uit het VB’ op pagina 13.

stendige inrichting van achterdijkse gebieden
en investeren in robuuste crisisvoorbereiding
voor als het toch mis gaat. In dat laatste
dossier hebben we de meeste raakvlakken
met het veiligheidsdomein. De komende jaren
moeten we samen een forse slag maken in het
gezamenlijk uitwerken van overstromingsscenario’s en responsstrategieën. Belangrijk
daarbij is dat bestuurders en crisismanagers
beseffen dat de schaalgrootte en impact
van een grote overstroming onvergelijkbaar
zijn met de kenmerken van lokale ‘statische’
rampen. De spanningsboog in de crisisbesluitvorming is groter en langduriger. Het is
belangrijk dat de werelden van crisisbeheersing, waterbeheer en bestuur in de SMWO
intensief samen optrekken. Daardoor kunnen
we onze programma’s en agenda’s met elkaar
verbinden en samenwerken volgens één
gezamenlijke strategische agenda. Op korte
termijn brengen we dat al in de praktijk. Voor
2015 heeft de SMWO het thema evacuatievoorbereiding gekozen als beleidsprioriteit.
Belangrijk, want grootschalige evacuatie in
een dichtbevolkt land als Nederland is heel
ingewikkeld. Er is dus voor de partners in
waterveiligheid veel werk aan de winkel.”
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Einddoel Landelijke
Meldkamerorganisatie wordt scherper
in reguliere én opgeschaalde situatie. Onlangs
zijn het ontwerpplan, plan van aanpak en het
landelijk kader om dit te bereiken, aangeboden
aan de Regiegroep LMO, waarna de achterban
kon reageren. De gemaakte opmerkingen
brengen scherpte in het toekomstbeeld van de
LMO en zorgen voor een goede dialoog.
Ondertussen starten of vorderen op regionaal
niveau de samenvoegingstrajecten naar de
toekomstige locaties, onder verantwoordelijkheid van de samenwerkende regionale
besturen. In afstemming en met ondersteuning
van de kwartiermakersorganisatie bewegen
de partijen zo naar één gemeenschappelijk
einddoel.
Benoemingen
De kwartiermaker LMO benoemt rond de jaarwisseling per samenvoegingslocatie een regionale kwartiermaker. Deze richten zich vooral op
de samenvoeging van de regionale meldkamers
op de beoogde locaties, het bevorderen van de
samenwerking, het doorvoeren van de beoogde
veranderingen en zo mogelijk het realiseren van
de eerste financiële besparingen. De meeste
regionale besturen hebben, met input vanuit de
disciplines, hun kandidaten voorgedragen.

Samen met de regio’s, disciplines en het ministerie zet de kwartiermakersorganisatie Landelijke Meldkamerorganisatie (KLMO) belangrijke
stappen richting het einddoel: één effectieve,

kwalitatief hoogwaardige en efficiënte meldkamerorganisatie met tien locaties die optimaal
functioneren als informatie- en communicatieknooppunt tussen burger en hulpverlener,

De kwartiermakersorganisatie werkt aan het
verder aanscherpen van het toekomstbeeld
van de LMO. Met dit einddoel voor ogen wordt
richting gegeven aan de regionale samenvoegingen. Dit gebeurt al bij de plannen en
besluitvorming over de samenvoeging van
meldkamers in Rotterdam (met Zuid-HollandZuid) en Maastricht (met Limburg-Noord).

Verder worden eerste gesprekken gevoerd met
regionale projectorganisaties over de samenvoegingslocaties Apeldoorn, Den Bosch, Soest,
Bergen op Zoom en Haarlem. Daarbij kijkt de
kwartiermakersorganisatie met de regio’s naar
continuïteitsvraagstukken en worden oplossingen hiervoor in gezamenlijkheid verder
uitgewerkt.
Transitiepad
Alle partijen in de meldkamers hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan de nulmeting. Voor veel regio’s had dit meer voeten in de
aarde dan van tevoren werd verwacht. Voor de
kwartiermakersorganisatie dient de nulmeting
om haar startsituatie te bepalen; het ontwerpplan is het kompas op weg naar het einddoel.
De nulmeting is de basis voor het transitiepad
naar de Landelijke Meldkamerorganisatie en
ook voor de overdracht naar de LMO. De Due
Diligence Commissie geeft een advies over de
finale overdrachtsdocumenten.
De KLMO werkt verder aan onder meer het
uitwerken van het ontwerp LMO, aan een
eerste beschrijving van het toekomstige multidisciplinaire IM/ICT-domein, het vervolg op de
voorbereiding aanbesteding NMS, specificaties
en planning voor de realisatie van de toekomstige meldkamerlocaties en reikwijdte van
multi intake.
Binnenkort lanceert de KLMO een website met
actuele informatie over de ontwikkelingen rond
de KLMO.

“Regiovisitatie biedt veilige leeromgeving”

Veiligheidsregio’s kijken in de spiegel
Veiligheidsregio’s die willen weten hoe de
kwaliteit van hun organisatie ervoor staat, doen
er goed aan regelmatig in de spiegel te kijken.
Daarvoor heeft een stuurgroep een instrument
ontwikkeld: de regiovisitatie. Een vriendschappelijke evaluatiemethodiek waarbij collega’s
uit andere regio’s kritisch meekijken in de
organisatie en benoemen wat goed gaat en wat
beter kan. De Veiligheidsregio’s Kennemerland
en Zeeland beten het spits af.
‘Slijtage voorkomen’
“Het is bijzonder nuttig om collega’s kritisch
naar je organisatie te laten kijken”, blikt Frans
Schippers, directeur van Veiligheidsregio
Kennemerland, terug. “Ik zie het als een prettige en vooral veilige manier om het eigen
lerend vermogen te versterken. Een opbouwend kritische visie van een collegiale vriend
heeft toch een ander effect dan een inspecteur
die harde normen komt toetsen. De visitatie
houd je scherp, ogen van buiten zien meer. Zo
kunnen we slijtage van kwaliteit voorkomen en
bijsturen om onze organisatie op onderdelen te
verbeteren.”
Carlo Post, directeur van Veiligheidsregio
Zuid-Holland-Zuid was voorzitter van de
visitatiecommissie die Kennemerland onder
de loep nam. De kracht van collegiale visitatie
is in zijn ogen dat het instrument is ontwikkeld
door een breed gezelschap deskundigen uit
het veiligheidsdomein. Post vat samen wat er
na de visitatie met de resultaten gebeurt. “De
bevindingen worden direct na afloop met de
regio besproken en enkele weken later volgt
een schriftelijk rapport met bevindingen en
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eventuele verbeterthema’s. Maar de visitatie
werkt twee kanten op, omdat in de bezochte
regio behalve blinde vlekken ook best practices aan het licht kunnen komen waar andere
regio’s van kunnen leren. Als meerdere regio’s
zijn gevisiteerd, worden patronen zichtbaar. De
hoofdlijnen en best practices bundelen we in
jaarlijkse overzichtsrapporten en delen we met
elkaar.”
Maatschappelijke rol
“Een visitatie is geen evaluatie van
operationele prestaties”, benadrukt
Gerrie Ruijs, voorzitter van de stuurgroep visitatie. “De collegiale visitatie
speelt zich af op een hoger abstractieniveau. De regiobezoeken geven deelnemende veiligheidsregio’s inzicht in hoe
zij hun maatschappelijke rol invullen
en hoe zij omgaan met samenwerking
en verandermanagement. Die thema’s
zeggen iets over de mate waarin een
regio in staat is in te spelen op veranderende veiligheidsvraagstukken in de
samenleving. De Wet veiligheidsregio’s
zegt dat de regio’s een kwaliteitssysteem en een vorm van visitatie in het
leven moeten roepen. Tot dusver was
voor visitatie nog geen instrument. Met
deze visitatiesystematiek willen we daar
een voorzet voor geven.”
Omdat collegiale visitatie vooral een
leerinstrument is, worden de individuele rapportages van de regio’s niet
als verantwoordingsrapportage naar
de minister van Veiligheid en Justitie

gestuurd. Wel wordt de minister geïnformeerd
door middel van een jaarlijks geanonimiseerd
overzicht van gebundelde bevindingen.
Ruijs besluit: “Visitatie is een schakel in een
groter geheel van kwaliteitszorg binnen de
veiligheidsregio’s, waarvoor door het Veiligheidsberaad drie doelstellingen zijn benoemd:
een landelijke kwaliteitsvisie, een referentiemodel voor kwaliteit en het vaststellen van

thema’s en instrumenten om regio’s onderling
te vergelijken. Visitatie kent een wettelijke
basis, maar geeft ruimte voor eigen invulling.
In het begin proefde ik bij regio’s nog wel wat
terughoudendheid, omdat sommige mensen
het toch zagen als een vorm van verantwoording afleggen. Maar inmiddels is die koudwatervrees verdwenen en zie ik een groeiend
draagvlak voor collegiale visitatie.”

Denk mee, praat mee, doe mee!
Werkconferentie Strategische
Agenda 4 februari 2015
georganiseerd door het Dagelijks Bestuur van
het Veiligheidsberaad en VenJ, worden de
Strategische Agenda, de zes prioritaire thema’s
én de samenhang binnen deze thema’s toegelicht. Ook gaan de deelnemers met de concept
projectplannen van deze zes prioriteiten aan
de slag. De input uit de werkconferentie wordt
meegenomen in de afronding van de conceptversies naar definitieve projectplannen. Deze
worden vervolgens aan het Veiligheidsberaad
ter vaststelling voorgelegd en de gezamenlijke
thema’s met het ministerie ook aan de minister.
Onderzo eksteam
(projectl eider)
Dhr. drs. E.C. Jongsma
eider)
Dhr. G.P. Knol (projectl
Dhr. J. van Bodegraven
Dhr. mr. C.R. Broer
m
Mw. I.M. van Buggenu
s
Dhr. drs. M.P.H.A. Creemer
Mw. drs. M. de Rijke
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Korte reactie Veiligheidsberaad
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rapport Algemene Rekenkamer
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Op woensdag 4 februari 2015 komen betrokken
professionals uit de veiligheidsregio’s, samenwerkings- en crisispartners én andere betrokkenen bij de ontwikkeling van de ‘Strategische
Agenda Versterking Veiligheidsregio’s’ bijeen in
een werkconferentie. Tijdens de conferentie,

Reactie Veiligheidsberaad
Geke Faber, voorzitter Veiligheidsberaad:
“Veel aanbevelingen en verbeterpunten
uit het rapport worden door het Veiligheidsberaad herkend en onderschreven.
Er zijn inmiddels verschillende initiatieven
opgestart - en sommigen ook al afgerond om verbetering te realiseren. Bijvoorbeeld
via de Strategische Agenda Versterking
Veiligheidsregio’s 2014-2016. Waar mogelijk
neemt het Veiligheidsberaad de aanbevelingen mee in deze initiatieven.”

2014

De Strategische Agenda kent de volgende
thema’s:
- waterveiligheid en evacuatie
- continuïteit van de samenleving
- versterking risico- en crisisbeheersing bij
stralingsincidenten
- kwaliteit en vergelijkbaarheid
- versterking bevolkingszorg
- versterking samenwerking veiligheidsregio’s
en Defensie
Zie voor meer informatie:
www.veiligheidsberaad.nl.

De aanbevelingen uit het in november
verschenen rapport ‘Zicht overheden op
beschermen burgers en bedrijven’ van de
Algemene Rekenkamer zijn bekend bij het
Veiligheidsberaad en het IFV. Onder andere
de aanbevelingen ten aanzien van de
samenwerking binnen en tussen veiligheidsregio’s.

Reactie IFV
De 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s
vormen samen het Veiligheidsberaad en
tevens het Algemeen Bestuur van IFV. In die
hoedanigheid heeft de Algemene Rekenkamer ook het IFV om een reactie op het
conceptrapport gevraagd. Vanuit het IFV
voegt voorzitter Geke Faber aan de reactie
op het uiteindelijke rapport toe: “Vanuit
de inhoud sluit het IFV, waar mogelijk, aan
en draagt actief bij aan de samenwerking
tussen veiligheidsregio’s en de versterking
van de uitwisseling van kennis en informatie.”
Zie voor meer informatie en voor het
downloaden van het rapport:
www.rekenkamer.nl/publicaties

Uit het Veiligheidsberaad
Op 28 november vergaderde het Veiligheidsberaad. Onder andere de stand van zaken
van de Strategische Agenda, het model
Grootschalige Geneeskundige Bijstand en
het landelijk kader ‘Uitruk op maat’ werden
behandeld. Sandor Gaastra, directeur-generaal Politie bij het ministerie van Veiligheid en
Justitie en Jill Wilkinson, kwartiermaker LMO,
presenteerden de ontwikkelingen rond de
transitie naar de LMO.
Presentatie landelijke meldkamerorganisatie
(LMO)
Tijdens de vergadering van het Veiligheidsberaad gingen Jill Wilkinson en Sandor Gaastra
in gesprek met de voorzitters van de veiligheidsregio’s over de transitie naar de LMO. De
voorzitters gaven verschillende aandachts-

heidsberaad en de vertegenwoordigers van de
LMO hebben afgesproken een brief namens het
Veiligheidsberaad aan de Minister van Veiligheid en Justitie te sturen over het belang van
multi-intake (zie voor meer informatie over de
ontwikkelingen LMO: pagina 12).
Strategische Agenda
In mei 2014 stelde het Veiligheidsberaad de
Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s vast en stemde in met zes prioritaire
thema’s, waarvan er drie met VenJ worden ingevuld. Voor deze zes thema’s zijn projectgroepen
ingericht en de concept projectplannen zijn
inmiddels gereed. De conceptversies zijn
geschikt om de managementraden intensief
te kunnen consulteren en om te verrijken met
kennis en kunde van de professionals uit de

‘Het is de nieuwe, innovatieve
manier waarop de brandweer
wil werken’
punten mee. Onder andere de aanbeveling om
de transitie van de LMO meer te benaderen als
een groot project. Ook is de behoefte aan financiële duidelijkheid uitgesproken. Deze volgt na
afronding van de nulmeting. De leden van het
Veiligheidsberaad markeerden nogmaals de
noodzakelijke aandacht voor personeel, het
meldkamerproces en multi-intake. Ook moet er
oog voor regionale verschillen zijn. Het Veilig-

Gezamenlijke doelstellingen
(VenJ en VB)

veiligheidsregio’s. De veiligheidsregio’s hebben
behoefte aan grote betrokkenheid bij het finetunen van de projectplannen. Hiervoor organiseren het Dagelijks Bestuur Veiligheidsberaad
en VenJ onder andere een werkconferentie
op 4 februari 2015 (Zie voor meer informatie
elders op deze pagina). Naast het verfijnen
van de projectplannen, wordt de komende
tijd ook geïnvesteerd in het aanbrengen van

1. Water en Evacuatie
2. Continuïteit van de samenleving
3. Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming
4. Kwaliteit en vergelijkbaarheid

Veiligheidsberaad

5. Versterking bevolkingszorg
6. Versterking samenwerking veiligheidsregio’s en Defensie

Meer informatie over de stand van
zaken, de beoogde acties voor de
komende periode, het vervolgproces en
wat de Strategische Agenda betekent
voor de veiligheidsregio’s is te vinden op
www.veiligheidsberaad.nl ‘Voortgangsbericht Strategische Agenda’.

samenhang tussen de projecten, zowel op de
inhoud als in de planning en op het proces. De
afgeronde plannen liggen vervolgens voor in
het Veiligheidsberaad van maart 2015 voor een
voorgenomen besluit, zodat de regio’s hierna
nog voldoende tijd hebben om de plannen te
bespreken met de regionale besturen.
Grootschalige Geneeskundige Bijstand
Het model Grootschalige Geneeskundige
Bijstand (GGB-model) is vastgesteld. benadrukt is dat regionaal maatwerk in het model
mogelijk moet zijn. Het model vervangt als
werkwijze de huidige Geneeskundige Combinatie waardoor extra bijstand geleverd kan
worden bij een ramp. Dit nieuwe model kent
meer slagkracht, een snellere inzetmogelijkheid en een efficiënt gebruik van bestaande
hulpmaterialen. Het sluit beter aan op de
dagelijkse zorg en is sneller, flexibeler en goedkoper. Het model wordt als landelijke werkwijze
verder uitgewerkt en doorontwikkeld, waarbij
wordt gekeken naar het verder aanscherpen
van verantwoordelijkheden in relatie tot de
zorgwetgeving. Implementatie van het model
vindt in 2015 plaats, met als doel om in 2016
het GGB model het huidige model compleet te
vervangen. Joost Berntsen, voorzitter van de
stuurgroep GGB: “Met GGB beschikken we over
een robuust bijstandsmodel, dat veel beter
aansluit op de dagelijkse zorg. Het biedt ook
de basis om de gevraagde doorontwikkeling
te realiseren. Het aanscherpen van de verantwoordelijkheidstoedeling in wet- en regelgeving zal in het vervolgtraject nadrukkelijk

aandacht krijgen.” Meer informatie over GGB:
ww.veiligheidsberaad.nl.
Landelijk kader ‘Uitruk op maat’
Het kader ‘Uitruk op maat’ is een landelijk
kader waarmee veiligheidsregio’s zelf kunnen
afwegen of zij wel of niet en onder welke
omstandigheden werken met een uitruk op
maat. Zo kan de brandweer haar optreden
beter afstemmen op de aard en omvang van
een incident. Sinds 2008 wordt variabele
voertuigbezetting door de brandweer al breed
opgepakt, om te kijken hoe de brandweerzorg
beter is te organiseren. Deze ervaringen vanuit
het veld hebben geresulteerd in een kader,
dat is ontwikkeld door Brandweer Nederland
in opdracht van het Veiligheidsberaad. De
brandweer wil vraaggericht en flexibel kunnen
opereren. John Berends, portefeuillehouder
Brandweer: Berends: ‘Het is de nieuwe, innovatieve manier waarop de brandweer wil werken.
Het gaat om optimale paraatheid, dekking en
slagkracht, gebaseerd op de risico’s, incidenten
en trends in een gebied zodat de burger beter
geholpen wordt.” Nu het Veiligheidsberaad
het kader heeft vastgesteld, zal deze worden
aangeboden aan de minister van VenJ.
Meer informatie over ‘Uitruk op maat’ is te
vinden op de sites van het Veiligheidsberaad en
Brandweer Nederland.
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Publicaties en applicaties
KopieID app maakt misbruik met
kopie identiteitsbewijs moeilijker
Mensen worden in de KopieID erop gewezen
hun BSN door te strepen op de kopie en er
een watermerk overheen te zetten met datum
en doel van de kopie. Het ministerie ontwikkelde deze app omdat fraudeurs kopieën
van documenten van onschuldige burgers
gebruiken om een andere identiteit aan te
nemen. Deze kopieën gebruiken ze bijvoorbeeld
bij het openen van bankrekeningen of bij het
misleiden van andere mensen via Marktplaats.
Het ministerie van BZK lanceerde begin
november de KopieID applicatie (app) waarbij
mensen met hun smartphone gemakkelijk een
veilige kopie van hun identiteitsbewijs kunnen
maken.

De app is te downloaden in de App Store, Play
Store of Windows Phone Store.

Leefbaarometer

Rijkswaterstaat heeft de
app ‘Overstroom ik?’ en
een website afgelopen
september gelanceerd.
De app stelt burgers in
staat om te bekijken
(via het invoeren van
postcode) of zij in hun
huis het risico lopen op een grote overstroming. En zo ja, hoe hoog het water kan komen
en of zij moeten vluchten. De app biedt verder
informatie over de waterhoogte in de omgeving
en hoe groot de kans is op een overstroming. De
bijbehorende website waarnaar de app linkt,
geeft informatie over hoe te handelen: blijven
of weggaan.

Een andere Rijksoverheidsapp is de Leefbaarometer, die online
informatie geeft over
de leefbaarheid in alle
buurten en wijken, tot
op het straatniveau.
Het geeft de situatie
in de wijk weer, maar ook ontwikkelingen en
achtergronden van een buurt. Voor het in kaart
brengen van deze gegevens wordt gebruik
gemaakt van 49 (voornamelijk objectieve)
indicatoren.
Ook deze app is te vinden in de verschillende
app stores.

De app is te downloaden in de App Store, Play
Store of Windows Phone Store.

CBRN-incidenten
en zelfredzaamheid
Op dit moment is er in Nederland onvoldoende
inzicht in de zelfredzaamheid van burgers bij
(grootschalige) chemische, biologische, radiologische of nucleaire (CBRN) incidenten, en
of hun gedrag fundamenteel anders is dan bij
‘traditionele’ incidenten (brand, explosie, voertuigbotsing). Ook is onduidelijk of dit gedrag
effectief is voor henzelf en hoe dit - al dan niet
zelfredzame- gedrag zich verhoudt tot de werkzaamheden van de hulpverleningsdiensten.

Overstroom ik?

Brandweerstatistiek 2013
Begin november verscheen de ‘Brandweerstatistiek 2013’ van het CBS. In 2013 kreeg
de brandweer te maken met bijna 87.000
meldingen. Een daling van 19 procent in twee
jaar tijd. De daling wordt vooral veroorzaakt
door de afname van het aantal loze meldingen.

CBRN-incidenten
en zelfredzaamheid

Het aantal verzoeken om hulpverlening steeg
naar ruim 52.000 verzoeken. Dat is 12 procent
meer dan in 2012. Belangrijkste reden van deze
stijging zijn de twee zware stormen geweest in
oktober en op sinterklaasavond.

In opdracht van de Wetenschappelijke Raad
Brandweer (WRB) heeft het IFV een literatuuronderzoek uitgevoerd om overzicht te krijgen
van hetgeen er tot op dit moment bekend is
over zelfredzaamheid van burgers bij grootschalige CBRN-incidenten. In deze publicatie
komen de belangrijkste resultaten van het
onderzoek aan de orde.

Meer informatie is te vinden op
www.cbs.nl/publicaties

Brandweerstatistiek
2013
Uitgave 2014
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In deze publicatie worden achttien bijzondere gebeurte

nissen uit 2013 belicht. Aan bod komen onder meer de
brand in Leeuwarden, de dreiging van een school shooting

in Leiden, het spoorwegongeval bij Wetteren en ander situ

aties met gevaarlijke stoffen, alsook de troonswisseling, de
vermissing van de broertjes Ruben en Julian en de examen
fraude. In een relatief rampvrij land als Nederland leveren
dit soort situaties de nodige ervaring en stof tot leren op. De
auteurs kiezen er niet voor om aan te geven wat fout ging

of hoe het beter had gekund, maar beschouwen vooral de
bestuurlijke en operationele dilemma’s die zich voordeden
en welke lessen daaruit te trekken zijn voor de praktijk.

Bestuurders, professionals en anderen die op het terrein van

onderzoeksreeks Politieacademie

Lessen uit crises en mini-crises 2013

Lessen uit crises en mini-crises 2013

Bij grote, complexe incidenten schalen de
hulpdiensten snel op binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen
de organisatie van de rampenbestrijding en
crisisbeheersing binnen een veiligheidsregio.
Sinds 2013 zijn daar twee extra fasen aan
toegevoegd die betrekking hebben op bovenregionale incidenten. Deze kennispublicatie licht
de nieuwe GRIP-structuur toe.

Politieacademie onderzoeksreeks

GRIP-regeling
1 t/m 5 en
GRIP Rijk

GRIP-regeling: 1
t/m 5 en GRIP Rijk

20-10-14 11:07

Crisisbeheersing anno 2013, sociale media en
burgerhulp vergen improvisatievermogen.
Het boek ‘Lessen uit crises en mini-crises 2013’
blikt terug op achttien bijzondere gebeurtenissen uit 2013. De wellicht belangrijkste les is
de noodzaak tot flexibiliteit en nuchterheid.

het veiligheids en crisismanagement werkzaam zijn, kunnen
hier hun voordeel mee doen. Het boek geeft in feite een tour
de horizon van de crisisbeheersing in Nederland anno 2013.
Centrale thema’s zijn: omgaan met maatschappelijke en poli
tieke onrust; burgerparticipatie en (zelf)redzaamheid; de rol
van de sociale media, en afstemming tussen gemeentelijke en
strafrechtelijke processen.
Deze publicatie is de tweede in de reeks: eerder verscheen
Lessen uit crises en mini-crises 2012.

ISBN 978-94-6236-491-2

9 789462 364912
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Lessen uit crises
en mini-crises
2013

Redactie
Menno van Duin
Vina Wijkhuijs

Lectoraat Crisisbeheersing

Samenhang Instituut Fysieke
Veiligheid en Veiligheidsberaad
Het Algemeen Bestuur van het Instituut
Fysieke Veiligheid (IFV) bestaat, op basis van
de Wet veiligheidsregio’s, uit de 25 voorzitters
van de veiligheidsregio’s. Deze 25 voorzitters
vormen tevens het Veiligheidsberaad.
Wat betekent dit voor het IFV en het Veiligheidsberaad en hoe ziet de rol- en takenverdeling
eruit?

oefenstof en leerstof, de examinering van de
brandweeropleidingen, het ontwikkelen en in
stand houden van expertise, het verrichten van
toegepast wetenschappelijk onderzoek en het
verwerven, beheren en ter beschikking stellen
van materieel, uitrusting en telecommunicatievoorzieningen.

Het IFV
Sinds de oprichting in 2013 bestuurt het Algemeen Bestuur IFV het instituut. Dit is vastgelegd in de Wet veiligheidsregio’s. Het Algemeen
Bestuur (AB) kiest uit haar midden een Dagelijks Bestuur dat belast is met de dagelijkse
gang van zaken bij het IFV. Het AB beslist over
alle organisatorische aangelegenheden, zoals
de begroting, het (meerjaren)beleid en belangrijke organisatieveranderingen.

Het Rijk betaalt het IFV voor de uitvoering
van deze wettelijke taken. Daarnaast brengt
het IFV de kosten in rekening bij de regio’s
voor de uitvoering van gemeenschappelijke
werkzaamheden die regio’s gezamenlijk, via
het Veiligheidsberaad, aan het IFV opdragen.
Bijvoorbeeld de ontwikkeling en borging van
slachtofferinformatiesystematiek (SIS), de
centrale inkoop van brandweerkleding, de
inrichting van crisiscommunicatie en beheer
van LCMS.

Het IFV heeft een aantal wettelijke taken, zoals
het verzorgen van de officiersopleidingen voor
de brandweer, het ontwikkelen van lesstof,

Bestuur Veiligheidsberaad
De 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s die
het Algemeen Bestuur IFV vormen, vormen

VB voorgelegd. Verschillende managementevens het Veiligheidsberaad. Hetzelfde geldt
traden adviseren het Veiligheidsberaad, namevoor het Dagelijks Bestuur IFV: zij vormen ook
lijk de Raad van Brandweercommissarissen,
het Dagelijks Bestuur van het Veiligheidsberaad (VB). Het VB is het overlegorgaan van de 25 de Raad van Directeuren Veiligheidsregio’s, het
voorzitters en een belangrijke gesprekspartner
Landelijk Overleg Coördinerend Gemeentesecretarissen, het portefeuillehouderoverleg
voor de minister van VenJ. Het Veiligheidsberaad richt zich op het organiseren van eenheid
informatievoorziening en de Raad van Directeuren Publieke Gezondheid.
en samenhang tussen en binnen de veiligheidsregio’s.
Plannen en initiatieven voor landelijke samenDirecteur van het IFV, Leo Zaal, is secretaris van
werking worden in het Veiligheidsberaad
beide besturen.
besproken. Als er een akkoord nodig is voor
eenduidige beleidsafspraken
of de inzet van financiële
middelen dan worden de 25
veiligheidsregio’s om instemVeiligheidsberaad
Algemeen Bestuur IFV
ming gevraagd. Ook strategische vraagstukken, die
mogelijk gevolgen hebben voor
de koers van de veiligheidsregio’s, documenten ter visievor25 veiligheidsregio’s
IFV
ming en thema’s met een hoog
afbreukrisico worden aan het

Rubriek uit Den Haag
Betrouwbare publieke
gezondheid

grootte. Want een te grote GGD-regio kan
volgens hen ongewenste afstand creëren
tussen de gemeenten en hun GGD. Die situatie
doet zich overigens nu niet voor.
Betrouwbare publieke gezondheid, brief minister
Schippers d.d. 28 augustus 2014

Uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van
de VNG, blijkt dat een aanzienlijk deel van
de wethouders worstelt met hun visie op het
takenpakket en de aansturing van de GGD.
Daarnaast komt uit landelijk onderzoek naar
voren dat het Rijk maar beperkt zicht heeft op
wat GGD’en doen en hoe ze dat doen.
In een brief over ‘betrouwbare publieke
gezondheid’ geven minister Schippers en
staatssecretaris Van Rijn van VWS ook aan dat
er nog steeds onduidelijkheden bestaan met
betrekking tot de verantwoordelijkheidsverdeling tussen Rijk en gemeenten in de publieke
Gezondheid, met daaraan gekoppeld de rol
van de GGD. In de brief worden vier pijlers
benoemd die het fundament vormen van
iedere GGD:
-	monitoren, signaleren en adviseren
-	uitvoerende taken gezondheidsbescherming
-	publieke gezondheid bij incidenten, rampen
en crises
- toezicht houden
De bewindslieden willen de positie van de
GGD’en op deze vier pijlers, waar nodig,
versterken. VWS stelt in totaal 1,25 miljoen
euro beschikbaar voor een stimuleringsprogramma ‘publieke gezondheid nieuwe stijl’.
Afgelopen jaren zijn al verschillende wetswijzigingen doorgevoerd om de samenhang
tussen de Wet publieke gezondheid (Wpg)
en de Wet veiligheidsregio’s te versterken en
de afstemming tussen landelijk en lokaal
gezondheidsbeleid te verbeteren. In de Wpg
is opgenomen dat gemeenten een gemeentelijke gezondheidsdienst in stand houden
op dezelfde schaal als de veiligheidsregio. De
congruentie van de GGD’en met de veiligheidsregio’s is in bijna alle regio’s gerealiseerd. Voor
veel GGD-taken is er, aldus de bewindslieden
van VWS, ‘evidente meerwaarde in gemeentelijke samenwerking en congruentie met de
veiligheidsregio’s’. Althans tot een bepaalde

de verkoop doorgaan en gegarandeerd zijn”,
beaamde de minister. De Inspectie VenJ voert
een onderzoek uit naar de continuïteit van de
meldkamers tijdens de transitie. Als daaruit
blijkt dat het nodig is extra maatregelen te
nemen, zal de minister dat zeker doen. Hij wil
daar naar eigen zeggen “geen risico bij lopen”.
Het rapport wordt nog dit jaar opgeleverd.
Stappenplan Landelijke Meldkamerorganisatie, brief

Landelijke
Meldkamerorganisatie
De beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel dat de basis moet bieden voor de
vorming van de landelijke meldkamerorganisatie (LMO) is op 1 januari 2016. Dat heeft
minister Opstelten de Tweede Kamer in een
brief met daarin een ‘stappenplan’ laten
weten.
De eerste stappen om tot een landelijke
meldkamerorganisatie te komen kunnen gezet
worden binnen de huidige wettelijke kaders en
op basis van afspraken in het transitieakkoord
dat er ligt. Het gaat hierbij om de samenvoeging van de huidige meldkamers tot de tien
locaties en de wijziging van de standaardisatie van werkprocessen. Voor het creëren van
één landelijke meldkamerorganisatie onder
verantwoordelijkheid van de minister van VenJ
– en daarmee het verschuiven van verantwoordelijkheden voor de instandhouding van
de meldkamers – is aanpassing van wet- en
regelgeving noodzakelijk. Naar verwachting
zal het voorstel hiertoe in het voorjaar van
2015 bij de Tweede Kamer worden ingediend.
Het uiteindelijke doel is om een landelijke
meldkamerorganisatie te vormen met tien
locaties die burgers in nood helpen door snelle
en deskundige aanname van meldingen.
Tijdens een overleg in de Kamer over verschillende veiligheidsonderwerpen bleek de
Kamer vooral geïnteresseerd in de vraag of
de minister kan garanderen dat de burger
ook tijdens de transitiefase snel en adequaat
wordt geholpen. “Tijdens de verbouw moet

minister Opstelten d.d. 2 juli 2014

Vervolg
‘Hoekstra’
in gezamenlijke agenda
Het advies van de Evaluatiecommissie
Hoekstra, die de werking van de Wet veiligheidsregio’s en het brede Nederlandse stelsel
van rampenbestrijding en crisisbeheersing
onderzocht, heeft een vervolg gekregen in een
gezamenlijke agenda van de minister van VenJ
en het Veiligheidsberaad.
Minister Opstelten informeerde de Tweede
Kamer over de doelstellingen en de afspraken
die gemaakt zijn met het oog op de doorontwikkeling van de veiligheidsregio’s en
het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Bij de gezamenlijke doelstellingen gaat het vooral om waterveiligheid. In
het bijzonder evacuatie bij overstromingen,
continuïteit en veerkracht van de samenleving
(voorkomen van maatschappelijke ontwrichting door grootschalige uitval) en nucleaire
veiligheid en stralingsbescherming.
De aanvullende afspraken die VenJ met het
Veiligheidsberaad maakte, gaan over thema’s
die in de eerste plaats tot de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio’s behoren. Deze
afspraken hebben vooral betrekking op de
uniformering van de positie en de taakuitvoering van de directeur veiligheidsregio en het
versterken van de bevolkingszorg. Begin 2015

volgt een nieuwe voortgangsrapportage.
Voortgangsrapportage kabinetsreactie Evaluatiecommissie Hoekstra, brief minister Opstelten d.d. 2 juli 2014

Nationale
Politie
‘robuust en
flexibel’
Met het in werking brengen van de basisteams
en districtsrecherche wordt komend jaar een
belangrijke nieuwe stap gezet in de realisatie
van de Nationale Politie.
Dat komt duidelijk naar voren uit het Beheerplan 2015 voor de Nationale Politie dat
minister Opstelten van VenJ tegelijk met de
politiebegroting naar de Tweede Kamer heeft
gestuurd. In het Beheerplan ligt de nadruk
op het op orde brengen van de achterstallige onderdelen in het beheer, op het harmoniseren van het beleid met het oog op de
verschillende eenheden van de politie en op
de realisatie van het korps, zoals voorzien in
het inrichtingsplan van de Nationale Politie.
De inrichting van het korps beoogt zodanig
‘robuust en flexibel’ te zijn dat zowel landelijke als lokale prioriteiten kunnen worden
opgepakt, aldus minister Opstelten. Het lokale
gezag heeft onverminderd de sleutel voor
de praktische inzet van politiecapaciteit in
handen. Tegelijk zal volgend jaar in de keuzes
van het gezag ‘een juist evenwicht gezocht
worden tussen de gemeenschappelijke
prioriteiten in de veiligheidsagenda en lokale
prioriteiten’.
Bij dit alles is de samenwerking tussen politie
en veiligheidsregio’s van groot belang, geeft
de minister andermaal aan. De afspraken
over de gezamenlijke aanpak van rampen en
crises zijn bij en vanaf de start van het korps
herbevestigd.
Beheerplan politie 2015, brief minister Opstelten d.d. 16
september 2014

De Veiligheidsregio december 2014 nr. 22 13

Reanimatiedag in Veiligheidsregio
IJsselland zeer geslaagd
De campagne ‘Heb jij al een reanimaatje?’ van IJsselland om deelnemers te
werven voor de regionale Reanimatiedag is geslaagd. Ruim 450 inwoners van
Veiligheidsregio IJsselland leerden op 25 oktober reanimeren in een van de 17
brandweerkazernes in de regio of op een andere locatie. GHOR IJsselland organiseerde de regionale reanimatiedag in samenwerking met afdelingen van het
Nederlandse Rode Kruis, EHBO-verenigingen en AED/reanimatiestichtingen.
De regionale reanimatiedag maakt deel uit van het project Eerste Hulp van de
GHOR, gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners en daarmee
op het vergroten van de veiligheid in IJsselland. Bort Koelewijn (derde van links,
eerste rij), burgemeester van Kampen en portefeuillehouder GHOR was een van de
deelnemers. Uit handen van Lieke Sievers (rechts op de foto), brandweercommandant / voorzitter directie Veiligheidsregio IJsselland ontving hij, samen met andere
cursisten uit de groep, het certificaat.

Mindmap voor drinkwaterincidenten
Vewin heeft samen met het IFV, het Nederlands
Genootschap van Burgemeesters en het Crisis
Support Team een mindmap voor drinkwaterincidenten ontwikkeld. Een compact schematisch overzicht van het ambtelijk en bestuurlijk
krachtenveld rond de drinkwatervoorziening.
De mindmap is een handige checklist voor alle
partijen die een rol hebben in het crisismanagement rond een drinkwaterincident.

van incidentscenario’s met drinkwater en laat
zien welke partijen in de acute fase en de
nafase met elkaar te maken hebben en hoe
de verantwoordelijkheden en bevoegdheden
liggen. Nuttige informatie voor burgemeesters,
voorzitters van regionale veiligheidsbesturen,

crisisstaven, de drinkwatersector en beleidsverantwoordelijken bij de rijksoverheid. De
mindmap kan ook behulpzaam zijn bij het
invullen van de samenwerkingsafspraken
tussen de veiligheidsregio’s en de drinkwatersector en bij crisisoefeningen.

Drinkwater is vitale levensvoorziening nummer
één. Nederland heeft een zeer betrouwbaar
drinkwatersysteem, maar dat wil niet zeggen
dat er nooit iets kan gebeuren. Daarom hebben
de veiligheidsregio’s en de drinkwaterbedrijven
convenanten afgesloten, waarin zij afspraken
maken over samenwerking bij drinkwaterincidenten. Omdat veel partijen betrokken zijn bij
de crisisbesluitvorming tijdens een drinkwatercrisis, kan het lastig zijn overzicht te houden.
Wie zijn de spelers en wie is verantwoordelijk
voor welke taken? Wie geeft bijvoorbeeld een
kookadvies af? Wie zorgt voor de openbare
orde rond de distributiepunten voor nooddrinkwater? En is nagedacht over de gevolgen van
verstoorde levering voor de bluswatervoorziening van de brandweer?
De mindmap toont in één oogopslag de impact

GGD GHOR
Nederland
in nieuw
gebouw

Wilt u uw kennis over projecten en initiatieven
delen met uw partners in het land? Of heeft u
nieuws betreffende uw veiligheidsregio?
Stuur dan een mail naar de redactie:
redactiedeveiligheidsregio@veiligheidsberaad.nl

De veiligheidsregio
uw mailbox?
Dit is de laatste gedrukte De Veiligheidsregio. Vanaf 2015 verschijnt deze digitaal en
in de vorm van een nieuwsbrief. Wilt u deze
ontvangen?
Stuur dan een mail naar:
redactiedeveiligheidsregio@veiligheidsberaad.nl

Agenda
>	4 februari: Werkconferentie Dagelijks
Bestuur Veiligheidsberaad en VenJ

Colofon
De Veiligheidsregio is een kwartaaluitgave van
het Veiligheidsberaad in samenwerking met
Brandweer Nederland, GGD GHOR Nederland,
het IFV, de Nationale Politie, de VNG en het
ministerie van Veiligheid en Justitie.
Het kopiëren en/of overnemen van (delen van) de inhoud
van deze uitgave is toegestaan, mits men vooraf toestemming vraagt aan de redactie en onder bronvermelding.
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Geslaagd minisymposium voor
bestuurders en commandanten

Redactieraad
Politie, Angelique van Campen
Brandweer Nederland, Frank Huizinga
GGD GHOR Nederland, Erik Riemens
IFV, Yvonne Stassen
Nationale Politie, Angelique van Campen
VNG, Rosaline Zeeman
Het Veiligheidsberaad, Marleen Oldenhave
Ministerie van Veiligheid en Justitie,
Erik van Buuren
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Het Veiligheidsberaad, Marleen Oldenhave
Ministerie van Veiligheid en Justitie, Erik van
Buuren
Eindredactie: Ada Kraft
Redacteuren: Rob Jastrzebski, Roy Johannink,
Klaas Salverda

Sinds de zomer is GGD GHOR Nederland
gehuisvest in verzamelgebouw Woudstede op de tweede etage; Zwarte Woud
in Utrecht (Lunetten). In het gebouw, waar
ook andere organisaties ondergebracht
zijn, werken circa zeventig GGD en GHOR
medewerkers.

Traffic: PINO evenementen & congressen
Ontwerp en opmaak: Bor Borren Design
Beeld: ANP, IFV, RIVM, GGD GHOR Nederland,
Loes van Gameren, Studio Kastermans, Zaanstad,
Gorinchem, VenJ, veiligheidsregio’s Utrecht en
IJsselland, Rob Jastrzebski, KLMO, VEWIN.
Cartoon: Patrick van Gerner
Drukwerk: Roto Smeets Utrecht

GHOR-medewerkers

Onder voorzitterschap van John Berends,
voorzitter van de Bestuurlijke Adviescommissie
Brandweer (BAC), vond op 6 november in Duiven
het minisymposium Samen sterk, samen veilig,
plaats. De leden van de BAC Brandweer en
regionaal commandanten gingen met elkaar in
gesprek over actuele brandweerthema’s.
Belangrijke onderwerpen die aan bod kwamen
waren (sociale) innovatie, risicogestuurde slagkracht, brandveilig leven, vrijwilligheid in relatie
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Nieuws uit uw
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het ons!

tot lokale posten en de borging van risicobeheersing. Berends vond het verrijkend om op
deze wijze goede ideeën te delen en een beeld
te vormen van ontwikkelingen en innovaties die
buiten de eigen regio spelen. ‘Deze uitwisseling van informatie tussen commandanten en
bestuurders was zeer waardevol.’ De deelnemers aan het symposium waren eensluidend
in hun conclusie dat het zeer waardevol is om
vaker in deze setting bijeen te komen en interregionaal kennis te delen.

Oplage: 9.500 - december 2014
Dit is de laatse editie van De Veiligheidsregio in
deze vorm. Zie voor meer informatie www.veiligheidsberaad.nl.

