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Vanwege de coronacrisis verschijnt dit jaarverslag  
wat later dan u van ons gewend bent.



“Samenhang in taken, bij rampen- 
en crisisbeheersing: dat is het 
thema van het VRHM-jaarverslag 
van 2019. Daarmee geven we een 
signaal af. Namelijk dat we het met 
elkaar moeten doen: Brandweer 
Hollands Midden, de GHOR, Bureau 
Gemeentelijke Crisisbeheersing, 
Bevolkingszorg en de Gemeenschappelijke 
Meldkamer. Alleen onze eigen zaakjes op orde 
hebben is niet voldoende. Alle onderdelen 
van Veiligheidsregio Hollands Midden zijn 
onderdeel van het totaal. En hebben elkaar 
nodig.

Daarmee zijn we er nog niet. Er is meer nodig. Veiligheid 
vraagt namelijk ook om intensieve samenwerking met 
allerlei maatschappelijke partners, zoals waterschappen, 
omgevingsdiensten en defensie. Bij een grote, gecompliceerde 
ramp of crisis hebben we altijd te maken met een keten 
van partijen. Waarbij iedere organisatie verantwoordelijk 
is voor zijn eigen taken. Maar waarbij samenhang in taken 
noodzakelijk is voor de veiligheid in onze regio.
 
VRHM opereert in dat speelveld steeds meer als een 
netwerkorganisatie. Dat is nodig, want met louter convenanten 
en het stellen van regels komen we er niet. Omdat de 
werkelijkheid nu eenmaal vaak net iets anders vraagt en de 
samenleving veel gecompliceerder is geworden. We denken 
dan ook steeds meer risicogericht in plaats van regelgericht. 
We zullen elkaar op structurele basis moeten vinden. En op 
regelmatige basis met elkaar moeten oefenen.
 
In 2019 zijn er weer veel belangrijke stappen gezet 
om deze samenhang aan te scherpen. Intern door veel 
energie te steken in een betere afstemming tussen de 
verschillende kolommen. Extern door de samenwerking 
met netwerkpartners steeds meer handen en voeten te 
geven.
 
Ook de komende jaren blijft dat onze aandacht vragen. 
Want er zijn maar heel weinig dingen die we echt alleen 
kunnen. We hebben elkaar nodig.”
 
Henri Lenferink
Voorzitter Algemeen Bestuur VRHM
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Voorw
oord

‘ We hebben  
elkaar nodig’

‘  We zijn onderdeel  
van het totaal’



“We kunnen alleen een veilige samenleving realiseren door 
optimaal samen te werken. Dat is mijn stellige overtuiging. 
Niemand kan in z’n eentje veiligheid maken. Het is altijd 
het resultaat van een samenspel tussen verschillende 
organisaties. Veiligheid moeten we daarom ook in 
samenhang organiseren.

Dat geldt op grote schaal. Dat gaat ook op als ik inzoom op onze 
eigen organisatie. Zo hebben we onder de vlag van de VRHM vijf 
taken ondergebracht: brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, 
bevolkingszorg, risico- en crisisbeheersing en de Gemeenschappelijke 
Meldkamer. Wij zullen er alles aan moeten doen om samenhang 
aan te brengen in alles wat wij op deze vijf terreinen doen. 
Vanuit het besef dat we alleen samen sterk zijn in 
veiligheid.

Dit jaarverslag heeft als thema ‘Samenhang 
in taken’ meegekregen. We gebruiken 
de letters van de VRHM als een 
kapstok. In elk hoofdstuk stellen we 
een letter centraal, en blikken we 
terug op 2019. In het hoofdstuk 
V besteden we aandacht 
aan wat we zoal doen aan 
Voorbereiding, hoofdstuk 
R staat in het teken van 
Risicogericht, in hoofdstuk 
H staat Hulpverlening 
centraal en in hoofdstuk M 
zoomen we in op Mensen 
en Materieel.
We zullen in dit 
jaarverslag laten zien dat 
samenhang in taken ook op 
‘letterniveau’ essentieel is. 

‘ Samenhang  
in taken essentieel’

4

‘ Niemand kan in z’n  
eentje veiligheid maken’



‘ Veiligheid  
moeten we in  
samenhang organiseren’

Neem de V van Voorbereiding. Stel dat zich 
een nieuw risico aandient waarop we ons 
moeten voorbereiden. Dan is het belangrijk 
dat verschillende plannen en procedures van 
organisaties en organisatieonderdelen niet met 
elkaar in strijd zijn. Ook dan is samenhang in taken 
nodig. Zodat als het echt ernstig wordt, iedereen 
weet wat te doen.

Bij de R van Risicogericht van hetzelfde laken een 
pak. Zien wij allemaal dezelfde risico’s? Want stel 
dat dit niet zo is en dat de ene partij zich op het ene 
richt en de andere op iets heel anders. Dan hebben 
we echt een probleem als dat risico onverhoopt 
uitgroeit tot een ramp of crisis.

Bij de H van Hulpverlening is het al niet anders. 
Want ondanks alle voorbereidingen kan het toch 
gebeuren dat we die ene ramp of crisis niet hebben 
kunnen voorkomen. Dan is samenwerking tussen 
de verschillende hulpdiensten van groot belang. 
Waarbij die samenhang in taken zichtbaar hoort  
te zijn.

Uiteraard hebben we bij alles wat we doen goede 
Mensen en het juiste Materieel nodig. Daar 
gaat hoofdstuk M over. Immers: om onze taken 
in samenhang te kunnen verrichten is ook daar 
voldoende afstemming over nodig. Waarbij meteen 
ook aangetekend dat we op dit vlak zeker ook het 
eigen gezicht van organisaties zullen blijven zien.

Terugkijkend op 2019 kan ik concluderen dat we 
met het aanbrengen van samenhang in taken 
goed op streek zijn. In 2018 was er het nieuwe 
organisatieplan. Dat maakte dat we van een 
brandweerorganisatie, waarvan de veiligheidsregio 
onderdeel was, zijn getransformeerd naar een 
brede organisatie voor veiligheid die onderdak 
biedt aan een moderne brandweerorganisatie. Deze 
ontwikkeling heeft alles in zich om in de toekomst 
tot nog meer samenhang te komen.

Ik zie het streven naar een zo veilig mogelijke 
samenleving als een grote puzzel. We leveren met 
elkaar stukjes aan om dat te bereiken. Maar het 
is wel van belang dat die stukjes in elkaar passen. 
Dat vergt dat we steeds met elkaar in gesprek 
blijven. Over onze ambities, onze belangen en 
over de relatie. Dat vereist ook dat we oprecht 
geïnteresseerd zijn in het gezichtspunt van 
de ander en steeds op zoek blijven gaan naar 
gemeenschappelijkheid. Want alleen zo slagen 
we erin die zo noodzakelijke samenhang in taken 
samen af te dwingen. Met een veilige samenleving 
als lonkende resultante.”

Hans Zuidijk
Directeur VRHM

‘ Stukjes van de puzzel moeten goed  
in elkaar passen’
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enhang in taken essentieel’
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Zo goed mogelijk 
voorbereid voor 
het geval dat

Een incident is vaak 
onvoorspelbaar. Hoe zorgen we 
ervoor dat we toch goed zijn 
voorbereid? Zware incidenten 
worden multidisciplinair geoefend; 
drie keer per jaar vindt een 
driedaags CoPI-oefenprogramma 
plaats op diverse locaties en 
met verschillende partners. 
Daarnaast oefenen we periodiek 
in het Regionaal Operationeel 
Team vanuit het regionaal 
Coördinatiecentrum in Leiden-Zuid. 
We blikken terug op de oefeningen 
die in juli 2019 onder meer 
plaatsvonden op het terrein van 
Draka Interfoam in Hillegom.

Organisatorisch
‘ Het gaat om de groei 
die we doormaken’

Maatschappelijk
‘ Oefenen is ook in ons 
eigen belang’

Relationeel
‘ Benut de experts bij 
bedrijven en instellingen’

Operationeel
‘ Een eigen waarnemer, 
wat een luxe!’
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Voorbereiding



Zelfgeschreven scenario’s
“ Anders dan voorheen hebben we in 
onze eigen veiligheidsregio geoefend. 
Met zelfgeschreven scenario’s gebaseerd 
op risico’s uit ons risicoprofiel. 
Afhankelijk van het scenario oefenen 
we als hulpdiensten samen met partners 
als bedrijven, boswachters, defensie, 
Rijkswaterstaat en waterschappen. Bij 
Draka Interfoam worden gevaarlijke 
stoffen gebruikt, dus daar konden we 
ons voorbereiden op incidenten van die 
aard. Dat doen we dan nadrukkelijk in 
samenwerking met Draka zelf.”

Enorme organisatie
“ De CoPI-oefendagen vergen een 
enorme organisatie, waarmee we 
een half jaar van tevoren beginnen. 
We stemmen af met alle partners, we 
schrijven de scenario’s, regelen het 
tegenspel, buigen ons over de inrichting 
van de oefenlocatie en regelen de 
voorzieningen op de verzamellocaties. 

Waarom drie dagen achter elkaar 
worden gepland? Het belangrijkste doel 
is dat de crisisfunctionarissen kunnen 
groeien: de leerpunten direct oppakken 
en dat laten zien in de volgende 
oefening. Daarnaast hebben we veel 
crisisfunctionarissen en is een driedaagse 
praktisch qua organisatie.”

Niet goed of fout
“ Voor de afdeling Crisisbeheersing 

behoren de CoPI-oefeningen tot 
de grote projecten. Dat geeft 
wel aan welk belang we eraan 
hechten. Een zwaar incident laat 
zich moeilijk voorspellen, maar er 
zijn wel algemeenheden waarop 
we ons zo goed mogelijk kunnen 
voorbereiden. Als hulpdiensten moeten 
we het samen doen. Communicatie, 
besluitvorming en leiderschap zijn 
belangrijke aandachtspunten die steeds 
terugkomen. Tijdens de oefeningen 
gaat het niet om goed of fout, maar om 
de groei die we met elkaar doormaken. 
Hoe beter we elkaars processen kennen, 
hoe beter we kunnen anticiperen 
tijdens een incident.”

De CoPI-oefeningen worden gezamenlijk voorbereid door brandweer, 
gemeente, GHOR en politie, waarbij de veiligheidsregio het voortouw 
neemt. Erik de Paauw, adviseur Crisisbeheersing van de VRHM geeft een 
kijkje achter de schermen.

‘ Het gaat om de groei  
die we doormaken’

Voorbereiding
Organisatorisch



Voorbereiding
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Tijdens de oefening bij Draka Interfoam 
fungeerde Katja van der Ploeg als 
Officier van Dienst Bevolkingszorg. Voor 
haar vormden de CoPI-oefendagen een 
vuurdoop voor het werk in de praktijk.

Heel dichtbij
“ Tot aan deze oefendagen had ik nog nooit een groot 

incident meegemaakt. Zat ik daar als groentje bij 
het CoPI-overleg, met bovendien een waarnemer die 
me constant volgde. Ik moest echt even een drempel 
over. Wat ook meespeelde is de druk die bij zo’n 
incident komt kijken. Ineens kwam het allemaal heel 
dichtbij.”

Schroom afgegooid
“ Omdat je nieuw bent, heb je de neiging niet al 

te veel te zeggen. Maar voor deze functie is het 
juist van belang om door te vragen. Wat zijn de 
risico’s? Hoe groot is het gevaar voor de bevolking? 
Als ik geen goed beeld heb van de situatie, kan 
ik ook de burgemeester niet goed informeren. Ik 
heb de schroom van me afgegooid en ik kreeg de 
ruimte om zelf dingen in te brengen. Bij de Draka-
oefening vond ik bijvoorbeeld dat we het Hoofd 
BHV van het bedrijf bij de situatie moesten 
betrekken. Dat pakte goed uit.”

Elkaars processen kennen
“ Na de oefendagen voelde ik me 

veel zelfverzekerder. De feedback 
van mijn waarnemer was ook 
dat hij me had zien groeien in 
mijn rol. Dat ik überhaupt een 
persoonlijke waarnemer had, 
wat een luxe! Petje af voor de 
veiligheidsregio die daarin 
investeert.” 

‘ Een eigen waarnemer, 
wat een luxe!’

“ Het is daarnaast goed om elkaar en elkaars 
processen beter te leren kennen. We zouden 
eigenlijk vaker ontmoetingen moeten 
initiëren. Zeker met de brandweer, waarmee 
wij als bevolkingszorg het meeste te maken 
hebben. Kort na de CoPI-oefendagen was ik 
betrokken bij een grote brand in Leiden.  
Een aantal betrokkenen kende ik door de 
oefening en de de samenwerking verliep heel 
soepel.”

Voorbereiding
Operationeel



Vanwege het gebruik 
van de gevaarlijke stof 
Tolueendiisocyanaat (TDI) 
valt Draka Interfoam 
onder het Besluit risico’s 
zware ongevallen (Brzo). 
Reinoud Kluft, manager 
Quality, Health, Safety 
and Environment bij 
het bedrijf, vindt het 
niet meer dan normaal 
dat er met de regionale 
hulpdiensten wordt 
geoefend op calamiteiten.

Strenge 
veiligheidsvoorschriften
“ TDI is een giftige stof, daar mag je 

uiteraard niet zomaar mee werken.  
Als Brzo-bedrijf moeten wij aan strenge 
veiligheidsvoorschriften voldoen.  
De kans dat het fout gaat is wat dat 
betreft niet heel groot. We praten dan 
echt over een worst case scenario. Maar 
áls er dan toch iets gebeurt, kun je maar 
beter goed voorbereid zijn. Dat betekent ook dat 
de hulpdiensten weten wat hen te wachten staat. 
Daarom juichen wij regionale oefeningen zoals met 
het CoPI van harte toe.”

Juiste informatie
“ Tijdens de oefendagen hebben we negen sessies 

gedaan en het leuke was dat ze allemaal verschillend 
waren. Wat mij heel duidelijk werd, is dat het 
verloop van een incident in sterke mate wordt 
bepaald door de beschikbaarheid van de juiste 
informatie. Als dat meteen duidelijk is, heb je al een 
belangrijke slag geslagen. Daarom zeg ik: benut 
als hulpdiensten optimaal de aanwezige kennis bij 
bedrijven en instellingen zelf! Daar lopen de experts 
rond. Tijdens één oefening besloot de leiding dat ze 
mij niet nodig hadden, maar daar moesten ze later 
toch op terugkomen.”

Ervaring en oefenen loont
“ Het waren fantastische en interessante dagen. Wat ons 

betreft doen we dit standaard één keer per jaar. Daar 
leren we allemaal van. Tijdens de oefendagen zag je 
gaandeweg steeds meer verbetering in de aanpak 
en afstemming. Ook een mooi voorbeeld: tijdens de 
laatste dag kreeg ik te maken met een OvD die al eens 
met TDI te maken had gehad. Die oefening ging heel 
soepel. Het bewijs dat ervaring en oefenen loont.”

‘ Benut de experts 
bij bedrijven en 
instellingen’
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Voorbereiding
Relationeel



Voorbereiding

Vanwege het gebruik van de gevaarlijke stof Tolueendiisocyanaat (TDI) valt 
Draka Interfoam onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). Reinoud 
Kluft, manager Quality, Health, Safety and Environment bij het bedrijf, vindt 
het niet meer dan normaal dat er op calamiteiten wordt geoefend met de 
regionale hulpdiensten

De terreinen van Draka Interfoam 
en voetbalvereniging sv Hillegom 
grenzen praktisch aan elkaar.  
Wat dat betreft was de accommodatie 
van de sportvereniging een logische 
verzamelplek voor de CoPI-oefen-
dagen. Boudewijn Pijpers, hoofd 
accommodatiezaken van sv Hillegom, 
werkte graag mee.

Niet zoveel nodig
“ Anouk van der Lans belde me op met de vraag 

of wie iets konden betekenen voor die oefening. 
Zij heeft hier nota bene zelf nog gevoetbald. 
We hebben geïnventariseerd wat er moest 
gebeuren en dat was eigenlijk niet zoveel. Er is 
gebruikgemaakt van de kantine, de bar en de 
toiletten, meer niet. Gebruik van de kleedkamers 
was ook geen probleem geweest, maar dat 
hoefde niet. Overigens, als iemand anders dan 
Anouk contact had gezocht, hadden we ook 
meegewerkt.”

Geen omkijken naar
“ Tijdens de oefendagen was ik op het complex 

aanwezig om vragen te beantwoorden.  
De eerste dag gebeurde dat regelmatig,  
maar dat werd al snel minder. 

Het ging van een leien dakje en ik heb er verder 
geen omkijken naar gehad. Met betrekking 
tot het gebruik van de bar heb ik een lijst 
neergelegd waarop de consumpties konden 
worden aangekruist. Dat ging op basis van goed 
vertrouwen. De veiligheidsregio is hier nu drie 
keer geweest en wat mij betreft gebeurt dat 
vaker.”

Ook in ons belang
“ Die oefeningen zijn ook in ons eigen belang. 

Stel dat er wat gebeurt bij Draka, dan is het 
goed dat er een noodscenario beschikbaar is. 
Naast onze eigen sporters hebben we hier ook 
vaak kinderen van een buitenschoolse opvang 
rondlopen. Er is jaren geleden eens een brandje 
geweest bij Draka, toen bleek al dat er heel 
wat bij komt kijken om dat te blussen. Of het 
algemeen bekend is dat er met gevaarlijke 
stoffen wordt gewerkt? Als voormalig 
installatiemonteur weet ik dat toevallig. Maar als 
je het onze leden vraagt, denk ik dat zeker de 
helft geen idee heeft.”

‘ Oefenen is ook in 
ons eigen belang’
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Voorbereiding
Maatschappelijk



Regionaal beleidsplan 
geeft richting
Hoe ziet de gemeenschappelijke 
agenda van alle betrokken partijen op 
de taakvelden van de veiligheidsregio 
eruit? Dat is waar het Regionaal 
Beleidsplan VRHM 2020-2023 een 
antwoord op geeft. Eén van de pijlers 
voor het nieuwe beleidsplan is het 
nieuwe Regionaal Risicoprofiel, waarin 
24 risico’s zijn gedefinieerd. Daarnaast 
hebben achttien gemeenteraden, 
partners en collega’s input geleverd.

Voorheen waren de plannen in dit document 
vooral gericht op de crisisbeheersingstaken 
van de veiligheidsregio. Dit keer zijn alle taken 
van de veiligheidsregio in het beleidsplan 
meegenomen. Behalve (multidisciplinaire) risico- en 
crisisbeheersing zijn dat de GHOR, bevolkingszorg, 
de Gemeenschappelijke Meldkamer en de 
brandweer. Deze opzet past bij de ontwikkeling 
van de veiligheidsregio, zoals vastgelegd in het 
nieuwe organisatieplan, en geeft beter weer wat de 
veiligheidsregio allemaal doet.

Drie documenten
De veiligheidsregio heeft drie wettelijke documenten 
te maken. Allereerst is dat het Regionaal 
Risicoprofiel. Dat profiel helpt om keuzes te 
maken voor het nieuwe beleidsplan. Daarnaast 
is er het Regionaal Beleidsplan, met strategische 
keuzes, passend bij de risico’s, de ontwikkelingen 
en taken en verantwoordelijkheden. En dan is er 
nog het Regionaal Crisisplan. Dat legt uit hoe de 
crisisstructuur in onze regio in elkaar zit en hoe de 
veiligheidsregio te werk gaan als zich daadwerkelijk 
een crisis voordoet. Dat laatste plan wordt regelmatig 
geoptimaliseerd.
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Naar een nieuw 
bluswaterconcept

De drinkwaterbedrijven 
Oasen, Dunea en PWN, 
alle 18 gemeenten in 
Hollands Midden en 
de Veiligheidsregio 
Hollands Midden werken 
intensief samen aan een 
nieuw concept voor de 
bluswatervoorziening. 
Zodat de brandweer 
ook de komende twintig 
jaar gegarandeerd over 
voldoende bluswater kan 
beschikken. 



Om de kwaliteit van het drinkwater blijvend te 
garanderen zijn de drinkwaterbedrijven bezig hun 
leidingnet te vervangen en verbeteren. Dat doen zij 
onder andere met dunnere leidingen waardoor de 
waterdruk verhoogd wordt en het drinkwater sneller 
door de buizen stroomt. Met als consequentie dat een 
aantal brandkranen komen te vervallen of verder uit 
elkaar komen te liggen, waarbij capaciteit ook een rol 
zou kunnen spelen.
 
Op verzoek van alle betrokken partijen hebben we 
al in 2017 een projectorganisatie ingericht om alle 
vraagstukken die dat met zich meebrengt in kaart 
te brengen en met voorstellen voor oplossingen 
te komen. Een belangrijk deelproject betreft de 
configuratie van de brandkranen. Per gemeente 
wordt bepaald welke brandkranen de brandweer 
in de toekomst blijft gebruiken en op welke wijze. 
Situationeel wordt dat in kaart gebracht: met mensen 
van de brandweer, van de gemeente en van het 
drinkwaterbedrijf. Brandkranen moeten bijvoorbeeld 
dichter in de omgeving staan van een ziekenhuis 
of een portiekflat dan in een nieuwbouwwijk waar 
woningen aan alle huidige eisen van de tijd voldoen.

Waar besloten wordt dat het met minder 
brandkranen kan, moet de brandweer haar 
bluswerkwijze aanpassen. Nu is er nog om de veertig 
meter een brandkraan vanaf een bouwwerk. Straks 
komt het voor dat brandkranen op honderd meter 
afstand liggen van een bouwwerk. Dat betekent dat 
de brandweer in het ergste geval zestig meter extra 
slang moet uitrollen. Dus wordt er nu ook bekeken 
of de voertuigen anders ingericht kunnen worden, 
zodat sneller de benodigde honderd meter slang kan 
worden uitgerold. Daarnaast wordt een ‘gestapeld’ 
concept van bluswatervoorzieningen ontwikkeld, 
onder andere met behulp van drie voertuigen met 
een watertransportsysteem (WTS) met tank met 
slangen van 500 meter. Idee is deze WTS’en op 
strategische locaties in de regio te stationeren.

In de zomermaanden kon de 
brandweer voor open bruggen 
komen te staan. Maar daar is nu 
iets op gevonden.
 
Hefbruggen zijn vaak fraaie objecten, maar 
voor een kazerne zoals Boskoop kunnen ze 
knap lastig zijn. Bijvoorbeeld bij opkomst 
van brandweervrijwilligers naar deze 
kazerne en het uitrijden naar een incident. 
Zeker als zo’n brug regelmatig openstaat 
op de verkeerde momenten.
In de zomermaanden is dat regelmatig 
het geval. Omdat het vaarverkeer in die periode toeneemt, 
onder andere vanwege de pleziervaart. Maar ook 
bijvoorbeeld omdat containerschepen groter zijn geworden, 
staan bruggen langer open. Hoe is het dan gesteld met het 
leveren van brandweerzorg?
  

Tien minuten plat
De Gemeenschappelijke Meldkamer, de afdeling Plannen, 
Procedures en Ontwikkeling van de VRHM, de gemeente en 
de provincie hebben daar samen iets op gevonden. Zodra 
er sprake is van een incident gaat naast de alarmering van 
de betreffende kazerne een seintje naar de desbetreffende 
bediencentra om de bruggen die op de route liggen tien 
minuten plat te houden. Denk aan de Boskoopse Brug, de 
Aardammerbrug en de Woubrugsebrug. Die tien minuten is 
ruimschoots voldoende om zonder tijdverlies uit te kunnen 
rukken. Zijn de ervaringen positief, dan ligt uitbreiding van 

de nieuwe werkwijze naar elders in de provincie 
voor de hand.

Voorbereiding
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Bruggen bij 
uitruk tien 
minuten plat



Netwerkbijeenkomst 
GHOR in teken van 
ontruimen

Interregionaal 
oefenen
Ook in 2019 vonden regelmatig interregionale 
oefeningen plaats. Deze versterken de 
contacten en maken eventuele knelpunten bij 
interregionaal optreden al in oefensituaties 
goed zichtbaar. De oefeningen werden door de 
deelnemers als zeer positief ervaren.

Minder ruis 
op de lijn

Storingen aan het hulpverleningsnetwerk 
kunnen rampzalige gevolgen hebben. 
Goede communicatie tijdens een incident 
kan immers levens redden. Vandaar dat 
we vanaf 16 september 2019 de richtlijnen 
volgen van het Landelijk Kader Fleetmap 
– Brandweer (LKF-B). Daarmee vermindert 
de belasting van het netwerk en wordt de 
communicatie tijdens de aanrijfase flink 
gestroomlijnd.
 
De mobilofoon schakelt na alarmering direct over naar 
een incidentgroep. Daarmee verlichten we de druk op 
het netwerk en het vermindert de kans op storingen. 
Ook ambulance, politie en defensie – met wie we ons 

netwerk delen – zijn hiermee aan de slag.
Bijkomend voordeel van de nieuwe manier 

van werken is dat er tijdens de aanrijfase 
letterlijk minder ruis op de lijn is, want op 
de incidentgespreksgroep hoor je alleen 
informatie die betrekking heeft op jouw 
inzet. Bij grote drukte kunnen centralisten 
bovendien makkelijker bijspringen zonder 
dat ze elkaar dwars zitten op het regionale 

inmeldkanaal.

Jaarlijks organiseert de GHOR voor  
haar zorgpartners een netwerk-
bijeenkomst. Naast een inhoudelijk 
thema is er altijd ruimte voor netwerken. 
De bijeenkomst van 2019 had als thema 
ontruimen.

Wat komt er zoal kijken bij het ontruimen van van 
een zorginstelling? Is ontruimen sowieso wel de beste 
oplossing? En wat te doen als het advies ‘ramen, 
deuren dicht en ventilatie uit’ niet kan worden 
opgevolgd?
Tijdens de jaarlijkse GHOR netwerkbijeenkomst gingen 
functionarissen van zorgpartners daarover met elkaar 
in gesprek. Deelnemers zijn crisisfunctionarissen en 
BHV-coördinatoren die werkzaam waren bij een 
verpleeghuis, woonzorgcentrum, organisatie voor 
gehandicaptenzorg, GGD, thuiszorg, GGZ, ziekenhuis 
of een huisartsenpost, RAV, NRK en bij Veiligheidsregio 
Hollands Midden.

VRHM koploper
Als het Landelijk Crisis Management Systeem 
(LCMS) volledig uitvalt, hebben wij een 
alternatief systeem klaarstaan om toch 
netcentrisch te kunnen blijven werken. Op deze 
manier zorgen we ervoor dat de informatie 
tijdens een crisis toch op de juiste plekken kan 
komen om zo de juiste besluiten te kunnen 
nemen. VRHM is hiermee koploper in het land.
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CoPI- en ROT-
oefeningen
In 2019 heeft er drie keer een driedaagse 
CoPI-training plaatsgevonden. Voor het eerst 
zijn we hierbij in de eigen regio gebleven. 
We hebben bij diverse (risico)locaties de 
oefeningen gedraaid en dat maakte de 
oefeningen ‘levensecht’. Deze manier van 
oefenen werd zeer gewaardeerd door de 
deelnemers en zal zeker herhaald worden. Er 
zijn twee ROT-oefendagen geweest waarbij 
een dreigende crisis het thema was.



Het kan, mits...
In de integrale ketenaanpak zullen we wat 
betreft veiligheid een maatschappelijke 
ondergrens moeten gaan bewaken. En als 
daaraan wordt voldaan brengen we advies uit 
over de mogelijke risico’s. Ja, het kan, mits… 
We zullen een proactieve houding moeten 
aannemen om die nieuwe rol in te vullen. 
Dat is ook van belang om de uitrukdienst 
van goede informatie te blijven voorzien. 
De grootste opgave is de verandering van 
mindset; we worden straks niet meer overal 
automatisch bij betrokken vanuit de standaard 
vergunningstrajecten. We moeten dus echt 
meer de boer op.
 

Enorme vooruitgang
De veranderingen kosten weliswaar een 
hoop voorbereiding en extra inspanningen, 
maar de veiligheidsregio plukt straks óók 
de vruchten van de Omgevingswet. Het 
nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) 
kan immers een enorme vooruitgang zijn. 
Mits goed ingevoerd, heeft iedereen vanuit 
één loket zicht op de risico’s. Dat betekent 
tijdwinst in het zoekwerk en de informatie zal 
bovendien een stuk actueler zijn dan nu het 
geval is. Daar gaat zowel de sector Risico- en 
Crisisbeheersing als de sector Brandweerzorg 
profijt van hebben.

Meer slagkracht in eerste uur
Hoe kunnen we de slagkracht van onze crisiscommunicatie in het eerste uur 
vergroten? Een werkgroep van crisiscommunicatiefunctionarissen is daarvoor 
bijeengekomen. Hun input is verwerkt in een adviesnotitie voor het bestuur. Daarin 
zijn ook de adviezen van een landelijke notitie over crisiscommunicatie meegenomen.

De nieuwe Omgevingswet werpt zijn 
schaduw vooruit. Er gaat heel wat 
veranderen, ook voor het werk van de 
veiligheidsregio’s. We moeten straks meer 
de boer op.

Eisen met betrekking tot (brand)veiligheid zijn nu 
allemaal vastgelegd in vergunningen. Met de invoering 
van de Omgevingswet komt er een einde aan die situatie. 
Er zijn minder regels en er is meer ruimte voor initiatieven. 
De verantwoordelijkheid voor een gezonde en veilige 
leefomgeving ligt niet meer alleen bij de overheid, maar 
ook bij bedrijven en burgers zelf. In plaats van regels gaat 
het over de mogelijke risico’s. Alle belangen, dus ook 
veiligheid, worden integraal tegen elkaar afgewogen 
in de besluitvorming. En dat vraagt weer om lokaal 
maatwerk.

Voorbereiding
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Omgevingswet vraagt 
om andere mindset



Het thema is niet zomaar gekozen. Daarmee 
maken we namelijk een uitstapje naar de 
toekomst, om alvast van toekomstige fouten 
te leren.
Hans Zuidijk, directeur VRHM, toonde 
zich na afloop tevreden over deze eerste 
netwerkdag: “Een inspirerende verjaardag 

van de veiligheidsregio waarin elkaar 
ontmoeten centraal stond. En 

we hebben geleerd over 
toekomstige risico’s, crises en 

hoe we ons daarop kunnen 
voorbereiden. Samen. 
Want daar hebben we 
elkaar voor nodig.”
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Welke gevaren kleven er aan cybercrime? 
Wat als de dijken doorbreken en we 
moeten evacueren? En hoe zit het met onze 
drinkwatervoorraad in tijden van extreme 
droogte? Maar ook: welke stappen hebben 
we gezet in de ontwikkeling van onze 
partnerprofielen en hoe gaan we daar het 
komend jaar mee verder? Deze, en tal 
van andere onderwerpen, kwamen 
8 oktober aan bod op onze eerste 
grote netwerkdag, met als thema 
‘Back to the Future’ in het Archeon 
in Alphen aan den Rijn.

Leren van 
branden 
met TBO
Brandweer Hollands Midden heeft een 
Team Brandonderzoek (TBO) ingesteld. 
Dit team gaat branden onderzoeken 
om kennis op te doen, die vervolgens 
gedeeld wordt met de rest van de 
organisatie. In de meeste gevallen zal 
een onderzoek van het TBO plaats-
vinden op verzoek van de operationeel 
leidinggevende ter plaatse.

VRHM gaat met partners 
Back to the Future



3 DPG Directeur Publieke Gezondheid in de warme fase

5 ACGZ Algemeen Commandanten Geneeskundige Zorg,  
waarvan 3 tevens de functie Hoofd Ondersteuning kunnen vervullen

4 HIN Hoofd Informatie, die allemaal ook de functie Hoofd  
Ondersteuning kunnen vervullen

2 HON Hoofd Ondersteuning

2 OMAc Operationeel Medewerker Actiecentrum

14 OvDG Officier van Dienst Geneeskundig

17
mono OTO-activiteiten waaraan  
verschillende crisisfunctionarissen  
hebben deelgenomen

40
multi OTO-activiteiten waaraan  
verschillende crisisfunctionarissen  
hebben deelgenomen

9
OTO-activiteiten van ketenpartners waarin de 
GHOR een ondersteunende rol heeft geleverd 
(b.v. in de vorm van tegenspel en/of deelna-
me in de voorbereiding van de OTO-activiteit)

1 opleiding voor de VRHM is door de GHOR 
gegeven (OTO-coördinatoren)

RijtrainingenActiviteiten Opleiden  
Trainen Oefenen (OTO)

30Aantal 
Piketfunctionarissen

Kerncijfers 
GHOR

Maandelijkse   
test WAS-palen
(vanuit GMK Den Haag)

12 keer

Voorbereiding
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Kerncijfers 
Gemeenschappelijke Meldkamer

2
2-jaarlijkse baantraining voor  
de crisisfunctionarissen die met  
optische en geluidssignalen rijden

30 rijtrainingen, gevolgd door  
de crisisfunctionarissen

35
rijtrainingen voor de GHOR zijn  
verzorgd voor de GHOR Haaglanden  
en informatiemanagers van de VRHM



25 Opleidingen
8 basisopleidingen voor leden Team Bevolkingszorg, 

met in totaal 52 deelnemers

5 verdiepende opleidingen voor leden Team  
Bevolkingszorg, met in totaal 38 deelnemers

8 opleidingen voor het Beleidsteam,  
met in totaal 42 deelnemers

1 e-learning basiskennis crisisbeheersing  
met 62 deelnemers

1 basisopleiding voor bestuurders

1 functieopleiding communicatieadviseur ROT

1 functieopleiding Hoofd taakorganisatie  
Crisiscommunicatie

15 Trainingen
4 trainingen Klant contactcentrum in cluster  

Bevolkingszorg regio Leiden

3
leerprikkelmomenten voor Omgevingsanalisten, 
hoofden taakorganisatie Communicatie,  
communicatieadviseur ROT en (R)BT

4 ketentrainingen met alle crisiscommunicatie-
functionarissen

2 mediatrainingen team Uitvoering

1 dag van de Crisiscommunicatie  
met 7 workshops en 73 deelnemers

1
training Hoofd informatie/informatiemanager/ 
informatiecoördinator/ informatiecoördinator  
communicatie

22 Oefeningen
7 oefeningen Beleidsteam

1 oefening beleidsteam Bevolkingszorg  
gemeente Gouda

1 intergemeentelijke oefening met cluster Bevol-
kingszorg Regio Leiden

1 Ketentraining ROT-BT met de gemeente Zuidplas

1 clusteroefening Bevolkingszorg Regio Leiden

2 Operationele oefeningen Regionaal  
Operationeel Team

9 Operationele oefeningen CoPI

Crisisfunctionarissen
1.300 crisisfunctionarissen gebruiken de crisisapp

12 informatiemanagers Beleidsteam,  
12 IC-TBZ – pools oost en west

6 Actiecentrum Bevolkingszorg ROT, waarvan  
5 gediplomeerd

6 staffunctionarissen Bevolkingszorg ROT

6 gediplomeerde Communicatieadviseurs ROT

10 omgevingsanalisten, waarvan 4 nieuwe  
in 2019 gediplomeerd

39 Officieren van Dienst Bevolkingszorg,  
waarvan 12 in 2019 gediplomeerd

Kerncijfers 
Brandweerzorg

Vakbekwaam worden 
809 opleidingsmomenten
Vakbekwaam blijven 
4.823 oefenmomenten

Kerncijfers 
Bevolkingszorg

Kerncijfers 
Risico- en Crisisbeheersing

1
systeemtest in drie gemeenten: Kaag en  
Braassem, Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn.  
Het codewoord is TRACK.

7 informatiekaarten geüpdatet

1 nieuwe informatiekaart opgesteld

1 convenant geüpdated

1 convenant ondertekend

3x een 3-daagse Commando Plaats Incident (CoPI)

2 oefendagen Regionaal Operationeel Team (ROT)

9 basisopleidingen

1 werkbezoek

2 verdiepingsdagen CoPI

1 verdiepingsdag ROT

2 trainingen Bestuurlijk adviseren

2 trainingen Openbaar ministerie

2 trainingen Omgevingsbewustzijn

2 trainingen Besluitvorming

1 driedaagse training Focus op mentaal

1  vervolgtraining Focus op mentaal

1 training Mindfulness individuele coaching

1 tweedaagse ketenoefening



Risicogericht 
meekijken 
bij tunnel in 
aanbouw

De N434 wordt de nieuwe 
oost-westverbinding tussen 
de A44 en de A4 bij Leiden. 
Na jaren van plannen 
maken, voorbereiding en 
besluitvorming wordt de 
nieuwe weg met een enorme 
tunnel van 2,5 kilometer in 
2019 langzaam maar zeker 
werkelijkheid. De tunnel is 
een risicovol object, zowel 
tijdens de aanleg als wanneer 
deze in de toekomst in 
gebruik wordt genomen.

Organisatorisch
‘ Als we ergens tegenaan 
lopen, helpen we elkaar’

Maatschappelijk
‘ Route met open armen 
ontvangen’

Relationeel
‘ Er mogen geen blinde 
vlekken ontstaan’

Operationeel
‘ Situatie met extra 
risico’s’
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‘  Als we ergens tegenaan 
lopen, helpen we elkaar’

Adviseren van bevoegd gezag
“ Veiligheidsregio Hollands Midden adviseert het bevoegd gezag, de 
gemeente Leiden. Deze gemeente praat in de overlegstructuren die bij dit 
project horen ook namens de gemeente Voorschoten. Een deel van de tunnel 
en verdiepte ligging is bovendien gelegen op het grondgebied van Wassenaar, 
dat weer onder Veiligheidsregio Haaglanden valt. Daarom hebben we 
regelmatig contact met Haaglanden om de processen met elkaar af te stemmen.”

Veiligheidsbeheersplan
“ Voorafgaande aan het verlenen van de omgevingsvergunning hebben wij onze 
gemeentes geadviseerd over de consequenties voor het ontwikkelingsgebied, 
over de bereikbaarheid, de vluchtwegen en over wat te doen bij 
calamiteiten. De bouwvergunning voor de tunnel is in 2018 verleend, de 
openstellingsvergunning (die de veiligheid ervan waarborgt), vormt het 
sluitstuk van de hele procedure. In het kader daarvan wordt nu het 
Veiligheidsbeheersplan ontwikkeld. De veiligheidsregio levert hier 
een aantal documenten voor aan. Het Calamiteitenbestrijdingsplan 
en het OTO-plan voor Opleiden, Trainen en Oefenen maken onder 
meer onderdeel uit van dit Veiligheidsbeheersplan. Wij hebben 
daarnaast ook een adviserende rol en leveren in samenspraak met 
uitvoerder Comol5, Rijkswaterstaat 
en de provincie, input op het 
Veiligheidsbeheerplan.” 

We hebben elkaar nodig
“ Voor de meeste betrokken partijen, 
ook voor ons, is het de eerste 
keer dat we in zo’n omvangrijk en 
gecompliceerd project werken.  
En natuurlijk loopt het niet altijd zoals 
we van tevoren hadden bedacht. Maar als we ergens tegenaan lopen of hobbels 
moeten nemen, weten we elkaar te vinden en helpen we elkaar. En dat werkt 
uitstekend. We werken inmiddels meerdere jaren samen en weten wat we van 
elkaar kunnen verwachten.  
En straks, als die tunnel er daadwerkelijk is en we in de beheerfase komen, zullen 
we elkaar blijven zien en spreken. Ook in die fase hebben we elkaar nodig.”

Ilse Goossens is programmamanager RijnlandRoute bij de VRHM. 
In die hoedanigheid coördineerde zij in 2019 de risicogerichte 
activiteiten van de veiligheidsregio rondom dit project.

Risicogericht
Organisatorisch
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Richard Vergouwen, senior planvormer bij 
Brandweer Hollands Midden was in 2019 op twee 
manieren actief betrokken bij de tunnel in aanbouw.

Weten hoe alles functioneert
“ Onze rol bij dit project is tweeledig. Ten eerste moeten we snel 
kunnen optreden bij incidenten als de route straks eenmaal gereed 
en in gebruik is. Nu de tunnel in aanbouw is, is er een complexe 
bouwput ontstaan. We zijn daarom intensief betrokken bij de 
bouwactiviteiten rondom dit project en het tunnelsysteem, zodat 
we, in geval van calamiteiten in de toekomst, weten hoe alles 
functioneert. Tijdens het bouwproces kunnen zich incidenten 
voordoen en kan om onze inzet gevraagd worden. Daar ligt 
onze tweede rol. We hebben met opdrachtgever, de provincie, 
en de uitvoerder, Comol5, de risico’s geïnventariseerd. Op die 
manier hebben we in beeld gekregen wat de uitvoerder 
zelf aan bedrijfshulpverlening kan bieden, en wat onze 
rol in het geval van een incident is. Een ongeval of een 
brand in een tunnel in aanbouw, waar nog niet alle 
veiligheidsvoorzieningen in aanwezig zijn, is een 
situatie met extra risico’s.” 

Oriëntatiebezoeken
“ Omdat wij de behoefte hebben om op 
locatie te oefenen, hebben we een aantal 
oriëntatiebezoeken van verschillende eenheden 
georganiseerd. Zo blijven we goed op de hoogte 
en heeft iedereen er een beeld bij. Een speciale 
werkgroep buigt zich bovendien over het 
Veiligheidsbeheersplan. Het Calamiteitenplan 
en het plan voor Opleiden, Trainen en Oefenen 
(OTO) zijn daar onderdeel van.” 

Interregionale samenwerking
“ De tunnel loopt niet alleen door onze 
veiligheidsregio, maar ook door de 
veiligheidsregio Haaglanden. Die samenwerking 
met de collega’s in Haaglanden is uitstekend. 
Niet toevallig. Hier plukken we 
namelijk de vruchten van een 
eerder afgesloten convenant over 
interregionale samenwerking. 
Daarin hebben we vastgelegd dat 
we in afgesproken gevallen over en 
weer in elkaars gebied uitrukken, 
afhankelijk van wie waar het snelste 
ter plaatse kan zijn.”

‘ Situatie met  
extra risico’s’

R
isicogericht

23

Risicogericht
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Bas van Herpen - van Leenen is 
projectmanager beheer en onderhoud 
infrastructuur bij de opdrachtgever en 
tunnelbeheerder: de provincie Zuid-
Holland.

Samen optrekken
“ De provincie is de opdrachtgever voor de aanleg van 

de Rijnlandroute, maar ook de beheerorganisatie 
van de tunnel en van het overige areaal. In beide 
rollen werken we samen met Rijkswaterstaat. We 
zijn verantwoordelijk voor het aantonen van de 
veiligheid in en om de tunnel. De provincie werkt 
daarvoor nauw samen met het bevoegd gezag: de 
gemeenten Leiden (i.s.m. Voorschoten) en Wassenaar, 
opdrachtnemer Comol5 en met de veiligheidsregio’s 
Hollands Midden en Haaglanden.”

Afspreken wie wat doet
“ Met de beide veiligheidsregio’s stemmen we 

opleidingen, trainingen en oefeningen van en  
met de verschillende hulpdiensten  
op elkaar af. 

Ook stemmen we voorzieningen met betrekking tot 
zelfredzaamheid, bereikbaarheid, incidentbestrijding 
en de verkeersontwikkeling af. We spreken precies 
af wie wat doet; er mogen geen blinde vlekken 
ontstaan.” 

Vertrouwen gegroeid
“ De samenwerking met de Veiligheidsregio Hollands 

Midden is al in de aanloopfase, in 2013, gestart. Dat 
verliep altijd met een vast contactpersoon binnen de 
VRHM. Dat werkt goed, het heeft ervoor gezorgd 
dat de lijnen kort zijn en we elkaar altijd snel weten 
te vinden als dat nodig is. Het vertrouwen in elkaar 
is gegroeid, er is een open communicatiehouding 
over en weer ontstaan. Straks, als we overgaan van 
risicobeheersing naar operationele voorbereiding, 
werkt dat in ons voordeel. Als je weet wat je van 
elkaar kunt verwachten, ben je beter in staat 
om te overleggen en om eventuele dilemma’s te 
bespreken.”

‘ Er mogen geen blinde 
vlekken ontstaan’

Risicogericht
Relationeel
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Elisabeth Post is voorzitter van Transport Logistiek 
Nederland (TLN). Zij is ervan overtuigd dat de 
Rijnlandroute de samenleving veel goeds gaat 
brengen.
                               
Belangrijke verbinding
“ De RijnlandRoute zorgt voor een belangrijke verbinding 
tussen de A4 en de A44. De route in aanbouw wordt door alle 
transportondernemers in de regio met open armen ontvangen. 
TLN heeft zich jaren ingezet voor de realisatie van deze nieuwe 
oost-westverbinding. Onder andere door het economische belang 
van de weg te benadrukken, bijvoorbeeld tijdens vergaderingen 
van Provinciale Staten van Zuid-Holland. Het is goed te zien dat 
zoveel verschillende partners nu de noodzaak van deze verbinding 
onderschrijven.” 

Veel vervoersbewegingen
“ De route is essentieel voor een goede bereikbaarheid van de regio 
en daarmee ook voor economische groei. Deze regio kent een 
enorme bedrijvigheid; de sierteelt alleen al zorgt dagelijks voor 
heel veel vervoersbewegingen. Een goede oost-westverbinding is 
daarmee cruciaal; de N206 dwars door Leiden heen kan het huidige 
verkeer immers niet aan en is daarmee niet toekomstbestendig. 
Chauffeurs hebben geen alternatief als het verkeer vastloopt, zij 
moeten dan hun route aanpassen en omrijden. Dat kost tijd, geld 
en is belastend voor het milieu.” 

Omrijden niet meer nodig
“ Ook de rijksoverheid heeft in de route geïnvesteerd. Dat is 
begrijpelijk, want door de A4 en de A44 te ontlasten wordt 
ook op landelijk niveau de verkeersdruk weggenomen. 
Voor economisch belangrijke gebieden als het Westland en 
het havengebied in en om Rotterdam is dat goed nieuws: 
transport van en naar het Westen zal in de toekomst 
efficiënter verlopen. De tunnel is bovendien geschikt 
voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen, wat voor 
verschillende transportbedrijven betekent dat omrijden 
niet meer nodig is.”

‘ Route met open 
armen ontvangen’

R
isicogericht
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Regionaal 
risicoprofiel  
definieert 28 risico’s
Van verstoring van de afvalwaterzuivering tot 
natuurbranden en van incidenten met gevaarlijke 
stoffen tot extreem geweld: in het Regionaal 
Risicoprofiel van de VRHM zijn 28 risico’s voor onze 
regio gedefinieerd. Het nieuwe risicoprofiel moet 
het bestuur van de VRHM helpen om strategische 
beleidskeuzes te maken.

De gedefinieerde risico’s staan niet op zichzelf. Als je die risico’s 
namelijk goed bekijkt, dan zie je dat er veel samenhang is tussen de 
afzonderlijke risico’s. Valt de stroom bijvoorbeeld uit, dan volgt al 
snel het gas en op langere termijn kan zelfs de drinkwatervoorziening 
haperen. We kunnen de risico’s dus niet puur op zichzelf beoordelen. 
We moeten ze in samenhang bekijken.
 
Meer weten over de 28 risico’s van het Regionaal Risicoprofiel?  
Ga dan naar de website risicoprofiel.vrhm.nl. Via deze site is informatie 
beschikbaar over de verschillende risico’s, en worden ook vier 
belangrijke trends uitvoerig beschreven. Ook is het mogelijk om risico’s 
per gemeente uit te splitsen.

Informatieveiligheid flink verbeterd
Op het gebied van 
informatieveiligheid heeft VRHM 
grote stappen voorwaarts gezet. 
Dat blijkt uit de resultaten van een 
audit. Over de gehele linie is er 
veel winst behaald. Maar er is nog 
steeds verbetering mogelijk.
 
Ongeveer twee jaar geleden is landelijk 
een normenkader opgesteld waaraan de 
veiligheidsregio’s moeten voldoen om op 
een bepaald veiligheidsniveau te zitten. Dat 
niveau is op veel punten gehaald, zo blijkt uit 
de jongste audit. Beleidsmatig voldoen we 
goed aan de norm. Ook het bewustzijn bij 
medewerkers is toegenomen, dankzij onze 
awarenesscampagne. 

Verder hebben we ICT-wise beheers-
maatregelen genomen tegen malware, zijn 
we met elkaar beter geworden in het back-
uppen van informatie en trekken we via een 
feedbackcyclus meer lering uit situaties als het 
toch nog misgaat.
 

Goed level
Toch zijn we er nog niet. Er blijven punten 
van aandacht. Maar we moeten het ook niet 
overdrijven. Wat namelijk blijft staan is dat we 
een behoorlijk goed level hebben bereikt. De 
uitdaging is nu dat dit zo blijft, dat we niet 
inzakken. Want dat is precies waar een auditor 
waarde aan hecht: dat wat ooit bedacht is om 
een verbeterslag te maken ook in stand blijft.
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Vernieuwing 
C2000
In 2019 heeft de 
Gemeenschappelijke 
Meldkamer zich voorbereid 
op de vernieuwing van het 
C2000 netwerk. Dit was het 
landelijke IVC project. Samen 
met alle hulpverleningspartijen 
zijn scenario’s uitgewerkt en 
noodplannen ontwikkeld. 
Uiteindelijk vindt de overgang 
naar het nieuwe netwerk in 
januari 2020 plaats.
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Werkgroep Cybergevolg-
bestrijding opgericht

In 2019 heeft de VRHM een 
werkgroep cybergevolgbestrijding 
opgericht. Kartrekker van 
deze werkgroep is de afdeling 
Risicoduiding. 

Verschillende partners brengen elkaar vier 
keer per jaar op de hoogte van de voortgang. 
Verder is een groep actiehouders bezig met 
het opstellen van verschillende producten 
vanuit het jaarplan. Bureau Gemeentelijke 
Crisisbeheersing verzorgt bijvoorbeeld 
bij gemeenten in Hollands Midden de 
cybergame 2.0 die de VNG heeft ontwikkeld 
en de afdeling Crisisbeheersing is bezig met 
het opstellen van een informatiekaart. 

Vanuit het IFV is er landelijke aansluting in 
de werkgroep Digitale ontwrichting en cyber. 
Achttien regio’s leren van elkaars ervaringen 
en producten. Ook zijn we (via de afdeling 
Informatiemanagement) aangesloten bij 
de vakgroep Informatieveiligheid om tijdig 
ingelicht te worden over (acute) dreigingen. 

40 Partners krijgen partnerprofiel
Het bestrijden van rampen en het beheersen van crises in de samenleving 
is altijd een zaak van verschillende partijen. Het resultaat van het optreden 
wordt in sterke mate bepaald door de kwaliteit van de samenwerking tussen 
deze partijen, zoals overheden, hulpverleners, organisaties uit de vitale 
sectoren, kennisinstituten etc. 

Brand zet mensen aan het denken

Huis aan huis 
voorlichting werkt
Vrijwilligers van Brandveilig Leven doen ook 
aan nazorg na een brand. Zoals in Katwijk aan 
de Karel Doormanlaan. Daar is op ongeveer 
vijftig adressen aangebeld om nog even 
terug te blikken op de 
gebeurtenissen. Bijna alle 
bewoners reageerden 
positief. Dergelijke 
nazorg vindt 
ook in andere 
gemeenten 
plaats.
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Daarom hebben we in 2019 op basis van het 
Regionaal Risicoprofiel een analyse gemaakt 
van onze partners en de manier waarop we de 
samenwerking het beste kunnen vormgeven. 
Dat heeft geresulteerd in het partnerprofiel 
VRHM. Hierin hebben we uitgewerkt hoe de 
veiligheidsregio zich tot die partners verhoudt. 

De inventarisatie en analyse volgt de stappen 
meten-weten-daten. In de eerste stap, het ‘weten’, 
worden alle partijen waarmee wordt samengewerkt 
of samengewerkt kan worden geïnventariseerd, 
waarna een intuïtieve beoordeling van de 
samenwerkingsrelatie plaatsvindt. Hierna volgt het 
‘meten’: de intuïtieve beoordeling wordt gestaafd 
aan de hand van een score op kenmerken, waarna 
eventueel een herpositionering in het netwerk kan 
plaatsvinden. 

In deze stap wordt de vraag beantwoord: wat is de 
samenwerkingsrelatie met deze partij en waarom? 
In de derde stap volgt het ‘daten’. Er wordt een 
gesprek gepland waarbij de inzichten uit de analyse 
worden gedeeld. 

De bedoeling is een gedeeld beeld van de 
samenwerkingsrelatie te verkrijgen en eventueel 
afspraken te maken over hoe de relatie verder te 
ontwikkelen tot het gewenste niveau. Belangrijk is 
daarbij inzichtelijk te maken wie met wie contacten 
onderhoudt (op alle niveaus; bestuur, directie, 
ambtelijke voorbereiding) en daarover afspraken te 
maken. Met name bij bovenregionale of landelijke 
partners is het zaak afspraken te maken over de 
organisatie van de samenwerking (25 x regionaal,  
4 x provinciaal, 1 x provinciaal of landelijk). In 2019 
is een start gemaakt met het ‘weten’ en ‘meten’. 
Van veertig partners is een profiel opgesteld.
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Zorro: Betere administratie, 
meer focus op risico’s

Informatie die verspreid staat in 
diverse mailtjes, in Excel-sheets met 
verschillende versies of simpelweg in 
het hoofd zit van collega’s. Dat het 
anders moet is duidelijk. Daarom start 
in 2019 het project ZORRO, waarin de 
basis wordt gelegd voor een nieuwe 
manier van digitaal werken.

De afkorting staat voor Zaak-, Omgevings- en 
Risicogerichte RCB Oplossing. Met ZORRO is gekozen 
voor een aanpak die zich vooralsnog beperkt tot de 
sector Risico- en Crisisbeheersing (RCB).  
De doelstelling van project ZORRO is om in maart 
2020 van Decos over te stappen naar Squit2020 van 
softwareleverancier Roxit.
Niet alleen het verouderde Decos, maar ook de 
aanstaande nieuwe Omgevingswet maakt dat een 
nieuw digitaal systeem noodzakelijk is. Alle systemen 
van de ketenpartners moeten immers worden 
aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet 
(DSO). Daarop sorteren wij nu voor met de overstap 
naar Squit2020.
 

Vooraf ingevulde velden
Squit2020 is een stuk moderner dan onze huidige 
versie van Decos. Na de ingebruikname is er nog 
slechts één uniforme werkwijze. Die standaardisering 
betekent dat kan worden gebruikgemaakt van 
vooraf ingevulde velden, zoals bijvoorbeeld 
ook de Belastingdienst doet voor aangiftes. Dat 
scheelt enorm veel werk. Hetzelfde geldt voor 
de automatische uitwisseling van informatie met 
samenwerkingspartners in het Digitaal Stelsel 
Omgevingswet. 

Meer efficiencywinst valt te halen uit het 
zaakgerichte- en omgevingsgerichte werken. 
Zo circuleren nu nog veel openstaande zaken 
waarvan de status onduidelijk is. Trajecten met een 
kop en een staart moeten straks in het systeem 
worden afgesloten als ze klaar zijn. Hierdoor 
wordt eenduidige rapportage en sturing mogelijk. 
Omgevingsgericht werken houdt in dat alle 
informatie die kan worden gelinkt aan een object, 
locatie of traject wordt samengebracht in één dossier. 
Dat scheelt veel zoekwerk. 
 

Betere brandweerzorg
Als door het zaakgerichte- en omgevingsgerichte 
werken de administratie beter op orde is, kan ook 
het risicogerichte werken worden geïntroduceerd. 
Met complete rapportages wordt het eenvoudiger 
om conclusies te trekken en nieuw beleid te maken. 
Iets wat op termijn leidt tot betere brandweerzorg.

Programma Water

Wat als een 
waterkering bezwijkt?
In 2019 zijn zogeheten impactanalyses van een 
aantal polders gemaakt. We weten daardoor wat 
de effecten zijn (ook wat leefbaarheid betreft) als 
een regionale waterkering bezwijkt. De analyses 
bevatten een handelingsperspectief voor de 
desbetreffende polders. Daarnaast is er gestart 
met een risico- en crisiscommunicatiestrategie 
om de zelfredzaamheid en samenredzaamheid 
te bevorderen. Op basis van de impactanalyses 
wordt ook bekeken welke maatregelen er 
getroffen kunnen worden om de effecten van 
een overstroming te verminderen. Dit moet in 
de toekomst leiden tot advisering op dit gebied. 
De analyses worden in 2020 voor de hele regio 
gemaakt.



Kerncijfers 
GHOR
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Verleende adviezen
Omgevingsvergunning adviezen 1005

Evenementen B&C Risicovol 57

Evenementen adviezen overig 503

Adviezen op brandbeveiligingsinstallaties 342

Adviezen op bluswater en bereikbaarheid 345

KVO gebieden 46

Verkeersbelemmeringen verwerken 2048

Adviseren op bestemming,- omgevingsplannen 113

Klantvragen 434
 

Toezicht
Doelcontroles Brandveilig gebruik 
Via doelcontroles zijn steekproefsgewijs gebouwen 
gecontroleerd die een laag risico hadden. Het 
ging vooral om gebouwen met een horecafunctie; 
restaurants, cafés, buurthuizen, kantines etc.

Resultaat
•  In totaal zijn 169 gebouwen met een horeca- 

en sportfunctie bezocht. De grote meerderheid 
bleek op orde. 

•  Er zijn 8 controles op gebouwen met 
uitsluitend een sportfunctie geweest. Hiervan 
was slechts één locatie niet geheel op orde 
(12,5%).

•  Van de gecontroleerde gebouwen waren er 88 
gebouwen zonder enig verbeterpunt; dat wil 
zeggen dat er aan alle vereisten voldaan werd.

Bewustwording
We keken, ongeacht of een gebouw wel of niet op 
orde is, ook naar bewustwording bij de eigenaren.  
Bij 87% is dit op orde.

Kerncijfers 
Risico- en Crisisbeheersing

Adviezen gegeven voor 
vergunningverlening 
evenementenveiligheid 

243
adviezen voor reguliere 
evenementen  
(categorie A en B-)

53
adviezen voor risicovolle 
evenementen 
(categorie B+ en C)

8,5
Gemiddelde waardering  
uit het klantwaarderings-
onderzoek

GHOR betrekt hierbij het advies 
van RAV en GGD. Alle adviezen 
zijn op tijd verstrekt.
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Wondertje door 
vakkundige 
inzet

Een enorme puzzel, dat 
is waar de gezamenlijke 
hulpdiensten mee aan de slag 
moeten op 16 februari 2019 in 
Stolwijk. Een timmerfabriek 
op een industrieterrein in 
Stolwijk brandt volledig 
af, maar aangrenzende 
panden worden wonderwel 
behouden. Een wonder? 
Nee, eerder afgedwongen 
door een grootschalige en 
vakkundige inzet, een goed 
functionerend netwerk en 
veel training  
en vlieguren.

Organisatorisch
‘ In het CoPI zijn we echt 
een team’ 

Maatschappelijk
‘  Ik werd goed op de 
hoogte gehouden’

Relationeel
‘ Iedereen staat meteen in 
de startblokken’

Operationeel
‘ Veel wagens en poppetjes 
kon ik niet plaatsen’
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Het maken van een puzzel met ongelooflijk veel losse 
stukjes, zo ziet GHOR-medewerker Steven Hofman zijn 
inzet als Officier van Dienst Geneeskundig (OvD-G). 
“Je werkt met alle hulpverleners samen aan een 
oplossing; eilandjes kennen we niet.”

‘ In het CoPI zijn we  
echt een team’

Inzet OvD-G
“ De meldkamer alarmeert de OvD-G bij verschillende situaties, bijvoorbeeld 

bij een GRIP1-situatie, maar ook als er een traumahelikopter ingezet wordt, 
er drie ambulances of meer nodig zijn en als er kinderen bij een incident 
betrokken zijn. En dus ook bij deze zeer grote brand in Stolwijk. Er was een 
fikse rookwolk, roetdeeltjes kwamen neer op sport- en speelvelden en in de 
woonwijk. En er was in een beperkt gebied sprake van asbestgevaar. Ik of een 
van mijn collega’s neemt dan als OvD-G deel aan het CoPI (Commando Plaats 
Incident).”

Veel puzzelstukjes
“ In het CoPI zijn we echt een team; of je nu van de brandweer, de gemeente, 

de politie of de GHOR bent. Of een specialist, zoals de Gezondheidskundig 
Adviseur Gevaarlijke Stoffen die werd ingevlogen. Eilandjes kennen 
we niet, zeker nu we steeds beter op elkaar ingespeeld raken door 
oefeningen en incidenten in de praktijk. Je krijgt bij zo’n inzet 
ongelooflijk veel losse puzzelstukjes te verwerken, en samen werk je 
naar een eindresultaat, een actieplan.”

Geen gaten
“ Beschermen van de volksgezondheid 

is mijn prioriteit, maar dat kun je 
nooit als los onderdeel zien. Ik geef 
handelingsperspectieven aan de hulpverleners 
ter plekke en zorg voor adviezen voor de 
bevolking. Nadat het CoPI wordt opgeheven, 
dragen we de informatie en taken met 
betrekking tot de gezondheidszorg over naar 
de GGD. Maar dit overdragen start al zo snel 
mogelijk, dus al tijdens het incident. Zo zorg je 
er met elkaar voor dat er geen gaten vallen in 
de hulpverlening.”
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Tijdens deze inzet wordt ploegchef 
Martin Zwijnenburg met een 
aantal manschappen van Stolwijk 
overvallen door een flashover, een 
rookgasexplosie. “Dat maakt deze 
toch al indrukwekkende inzet voor 
ons extra indrukwekkend. Ik werd 
uit de hulpverlening gehaald en was 
plots toeschouwer.”

Bevreemdend
“ Normaal gesproken ben je als brandweerman de 

hulpverlener, nu kwamen we door die flashover 
zelf in een benarde positie terecht en dat is op 
z’n minst bevreemdend te noemen. Ik denk er 
nog steeds weleens aan, want het had zomaar 
anders kunnen aflopen. Met elkaar hebben 
we het een plek kunnen geven. Ook dat is een 
stukje hulpverlening, niet naar de burger maar 
naar elkaar.”

Charme van het vak
“ Het is goed dat er uitgebreid onderzoek naar 

dit incident is gedaan en dat de conclusies 
opgenomen worden in toekomstige 
lesstof. Zodat we met elkaar tot nog betere 
hulpverlening komen. Een deel van de verklaring 
is dat de wind brandbare rook in het pand heeft 
geblazen en dat die tot ontsteking is gekomen. 
Ik let altijd op de windrichting, maar dit punt 
moet ik dus ook meewegen in de beoordeling 
of een situatie veilig is. En tegelijkertijd is iedere 
situatie en iedere brand weer anders. Dat is ook 
de charme van dit vak. Het is nooit routine.”

‘Veel ‘poppetjes’
“ Wat mij ook nog bijstaat van deze brand, is de 

overweldigende hoeveelheid mensen die erbij 
betrokken was. Natuurlijk de vele ploegen, 
maar ook allerlei andere instanties. Ik was na de 
flashover uit de inzet gehaald en ik keek mijn 
ogen uit. Veel wagens en ‘poppetjes’ kon ik op 
dat moment niet plaatsen. Maar het is wel goed 
om te zien dat iedereen weet wat hem of haar 
te doen staat. Van informatievoorziening tot 
wegversperring en van analyse tot schoonmaak. 
Eigenlijk net zoals we in onze ploeg van elkaar 
weten wat we doen.”
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‘ Veel wagens en poppetjes 
kon ik niet plaatsen’



Robert Coomans is adviseur crisisbeheersing 
bij de gemeente Krimpenerwaard en draait 
piket als Officier van Dienst Bevolkingszorg 
(OvD-Bz). Daarnaast is hij brandweer-
vrijwilliger in Gouderak. Een dubbele pet die 
bij deze brand goed van pas komt.
                               
Andere pet 
“ In eerste instantie ben ik als zevende man, dus als extra 

manschap, van mijn vrijwilligersploeg uitgerukt. Toen werd 
opgeschaald en er een CoPI werd ingericht, heb ik m’n 
andere pet opgezet. Brandweerpak uit, OvD-Bz jas aan. De 
collega die piket had, heeft ‘buiten’ gedraaid, ik ben onder 
andere vanwege mijn bekendheid met de lokale situatie het 
CoPI ingestapt. Met zo’n dubbele bezetting kun je efficienter 
werken en je houdt meer overzicht op de situatie.”

In de startblokken
“ Je doet wat nodig is, bijvoorbeeld partners in stelling 

brengen. Het Hoogheemraadschap laat je watergangen 
afsluiten om schade in de polder te voorkomen. Samen 
met de politie laat je wegen afzetten en omleidingen 
organiseren. Je vraagt de Omgevingsdienst om monsters 
te nemen in verband met mogelijke asbestverspreiding. 
Het Rode Kruis zet je in voor eventuele opvang. En 
natuurlijk zet je samen met de communicatiecollega’s 
de informatievoorziening in gang. Via internet, het 
klantcontactcentrum, brieven, de media, etc. Het mooie is 
dat bij zo’n incident iedereen meteen in de startblokken 
staat en je aan twee woorden genoeg hebt. Het netwerk dat 
we met elkaar gebouwd hebben is dan echt fantastisch.”

Oranje kolom
“ Als de meeste hulpdiensten vertrekken, is het voor 

Bevolkingszorg nog lang niet klaar. Er is bijvoorbeeld de 
nodige nazorg en communicatie. Salvage wordt geregeld 
en schoonmaakbedrijven worden aan het werk gezet. Tot 
een aantal jaar geleden deden we deze taak ‘erbij’ en 

konden we als gemeentelijke oranje kolom 
niet altijd volwaardig meedraaien in zo’n 
crisissituatie. Maar gelukkig zijn de afgelopen 
jaren alle mensen die piket OvD-Bz draaien 
goed getraind en hebben we veel vlieguren 
gemaakt met de andere hulpdiensten. Dankzij 
deze professionalisering en de clustering in 
vier gebieden hebben we in de hulpverlening 

enorm gewonnen aan slagkracht, flexibiliteit en 
expertise.”

‘ Iedereen staat meteen 
in de startblokken’
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Geen wonder, maar gewoon een vakkundige inzet. Zo kijkt William Stolwijk, 
eigenaar van Vakgarage Stolwijk, terug op de brand bij zijn buurman. “Het is 
echt knap dat de omliggende panden geen of amper schade hebben opgelopen.”

Maatwerk
“ Ons kent ons in dit dorp, dus toen de manschappen 

onderweg waren naar het brandende bedrijfspand 
van mijn buurman, belden ze me al. Maar ik 
lag te slapen en had m’n telefoon op stil staan. 
Mijn vrouw en een van mijn werknemers namen 
gelukkig wel op. In eerste instantie leek het nog 
mee te vallen. Ik mocht gelukkig nog de computers 
uit m’n pand halen en enkele auto’s wegrijden, 
dat noem ik wel maatwerk. Maar het werd al snel 
spannender.”

Elkaar helpen
“ Natuurlijk ligt de focus op de 

werkzaamheden van de hulpverleners, 
maar ik ben zowel tijdens de brand als 
erna goed op de hoogte gehouden. 
Er werd me bijvoorbeeld gevraagd 
om de stroom van de pompen 
af te halen omdat benzine zo 
brandbaar is. Nadien is me 
nog gevraagd of ik erover 
wilde praten, maar daar had 
ik geen behoefte aan. Ik 
ben wel even op de koffie 
gegaan bij mijn buurman. 
Omdat hij zijn auto niet 
meer kon gebruiken, heb 
ik hem tijdelijk de mijne 
gegeven. Zo help  
je elkaar.” 

Vakkundig
“ Ik denk dat de inzet ontzettend netjes is 

verlopen. De timmerfabriek van mijn buurman 
is weliswaar volledig in rook opgegaan, maar 
de omliggende bedrijven zijn gespaard. Dat 
kún je een wonder noemen, maar het is vooral 
te danken aan de vakkundige en grootschalige 
inzet. Denk bijvoorbeeld aan het indrukwekkende 
watergordijn dat door al die aangerukte ploegen 
werd aangelegd. Ook is snel na de brand de 
omgeving schoongemaakt en werd er voor 
gezorgd dat de rest van de bedrijvigheid op het 
industrieterrein niet stil kwam te liggen.”

‘  Ik werd goed op de 
hoogte gehouden’
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Hoogmade verliest hart 
van het dorp

Maandag 4 november is Hoogmade nationaal in het 
nieuws. Een NL Alert gaat uit: de Onze-Lieve-Vrouwe-
Geboortekerk staat in brand. Omwonenden wordt 
gevraagd ramen en deuren te sluiten. Het vuur verspreidt 
zich razendsnel via de bovenkant van de kerk, waardoor 
het moeilijk wordt om de brand te bestrijden. Eerst 
sneuvelt de karakteristieke groene torenspits, gelukkig 
zonder schade aan te richten aan de omgeving. 
Uiteindelijk verliest Hoogmade zijn hele kerk, het hart van 
het dorp. Het nablussen gaat de hele dag en nacht door. 
Een zware inzet van hulpdiensten. Een zware slag voor de 
hechte gemeenschap van Hoogmade.

Rietkapteam Utrecht 
verleent bijstand
 
Op 25 november is er een grote brand in een 
boerderij aan de Noordzijde in Bodegraven. Het 
vuur is vermoedelijk begonnen bij een schuur en 
overgeslagen naar een woonhuis. Het rietkapteam 
van de Veiligheidsregio Utrecht verleende 
interregionale bijstand

Iets drukkere 
jaarwisseling
In de Veiligheidsregio Hollands Midden is 
tijdens de jaarwisseling 2018-2019 veel inzet 
gevraagd van de hulpdiensten. Zij hebben 
daarbij wel veilig hun werkzaamheden 
kunnen doen.

In een enkel geval was sprake van een ietwat grimmige 
sfeer bij het blussen van kampvuren en buitenbranden. 
De brandweer werd tijdens het blussen van een brand in 
Moerkappelle met volle bierflessen bekogeld, waarbij de ME 
uiteindelijk heeft opgetreden. Verder is deze jaarwisseling 
vooral op geneeskundig vlak iets drukker verlopen 
dan in 2017-2018. In de aanloop naar de jaarwisseling 
hebben gemeenten, politie, brandweer, ambulancedienst 
en omgevingsdiensten zich op verschillende scenario’s 
voorbereid, waardoor zij de drukte goed aan konden.



Onze duikers uit Schoonhoven verlenen met regelmaat 
interregionale bijstand aan buurregio Zuid-Holland Zuid. 
Mede door de samenwerking met de veerpont, die ons 
waterongevallenvoertuig razendsnel naar de overkant 
brengt, werkt deze afspraak goed.

Bedankbrief voor Brandweerzorg

‘Jullie zijn onbetaalbaar’

Wij wonen nog steeds in Lisse op de Achterweg-
Zuid, en dat hebben we aan jullie te danken. Wat 
een helden. De impact van de brand is groot, dat 
zullen jullie als geen ander weten. We hebben, 
vinden wij zelf, ongelofelijk veel geluk gehad 
dat ons huis gespaard is gebleven in de avond 
en de nacht van 1 op 2 oktober. Dit is waar jullie 
jullie stinkende best voor hebben gedaan. Wij 
hebben jullie gedrevenheid en meelevendheid en 
adrenaline gevoeld deze avond. Ik, en ik spreek 
ook namens mijn gezin, heb niets anders dan lof 
en dankbaarheid voor alle brandweerkorpsen die 
ons geholpen hebben. Onze schuur met inhoud 
en paardenstallen zijn verloren gegaan; dat besef 
wat je kwijt bent komt langzaam binnen. Maar 
daartegenover staat de dankbaarheid dat we ’s 
avonds in ons eigen bed konden gaan liggen, we 
zijn zelf ongedeerd, de paarden zijn gered. En dat 
was die nacht en op dit moment nog steeds het 
allerbelangrijkste.

Beste brandweermensen: jullie zijn onbetaalbaar, 
en we zijn jullie zo ontzettend dankbaar voor alle 
steun, een luisterend oor en jullie moed.
En dat wilden we jullie toch nog even laten 
weten.

Met vriendelijke groet, Anne-Marieke, Ronald, 
Bas, Max en Gijs

Bedankbrief voor Risico- en Crisisbeheersing

‘  Samen optrekken vergroot 
veiligheid’

Ik wil de brandweer en de adviseurs bedanken voor 
de prettige samenwerking en de bereidheid om 
intensief te overleggen bij sommige adviesvragen. 
Dit heeft naar mijn idee zeer positieve resultaten 
tot gevolg die voor de repressieve dienst van grote 
invloed kunnen zijn. Daarnaast voorkomen deze 
overleggen veel politieke problemen.
De extra tijd die jullie als adviseur besteden aan 
vooroverleggen met het bevoegd gezag en de 
aanvragers zorgt voor brandveiligere gebouwen 
en gebouwen die veiliger zijn voor de repressieve 
dienst. Aanvragers van vergunningen beseffen door 
het persoonlijk contact met de brandweer dat het 
niet gaat over alleen regeltjes en geld, maar ook 
over echte mensen die straks bij een calamiteit 
ingezet worden. 
Het bevoegd gezag leert veel van de gesprekken 
met de adviseurs. Denk aan niet wettelijke 
voorschriften zoals locaties elektrische auto’s, positie 
trafo van zonnepanelen, grote compartimenten met 
veel vuurlast en de mogelijkheid van het bevoegd 
gezag om toch nadere eisen te kunnen stellen via 
het bestemmingsplan. 
Samen optrekken zorgt voor een veiligere 
omgeving en kennisversterking. 

Folkert van der Meulen
Senior medewerker vergunningen
Gemeente Oegstgeest
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Nieuw evaluatie-
protocol voor 
meer lerend  
vermogen
Het evaluatieprotocol voor GRIP-incidenten is in 
2019 aangepast. De zes stappen in het protocol 
zijn ontwikkeld om gestandariseerd (nog) sneller 
en beter te kunnen leren van incidenten. 
Uit een evaluatie van het oude protocol, dat 
al sinds 2014 gebruikt werd, kwamen een 
paar belangrijke bezwaarpunten naar voren. 
Allereerst bleek dat incidenten maar beperkt 
worden nabesproken. Terwijl er wel degelijk 
behoefte is om meer van incidenten te leren. 
Bovendien duurde het proces vaak te lang. 
En rapportages, soms uitgebreid in omvang, 
kwamen niet altijd bij de juiste functionarissen 
terecht. Willen we een lerende organisatie zijn, 
dan vraagt dat om een andere werkwijze, was 
de conclusie. Dat heeft geleid tot een nieuw 
evaluatieprotocol, opgedeeld in zes herkenbare 
stappen. Het proces wordt afgerond met 
kennisdeling. Ervaringen worden in deze fase 
meegegeven aan de crisisfunctionarissen.

Leermomenten
Uit de evaluaties is gebleken dat de crisis-
organisatie er gemiddeld genomen goed bij 
staat. Met vakbekwame functionarissen worden 
de incidenten adequaat bestreden. 
Natuurlijk zijn er ook nog leermomenten en 
kunnen we blijven verbeteren. We zien bijvoor-
beeld dat asbestincidenten altijd weer leerpunten 
opleveren. Door middel van een rode draden-
analyse van de meerdere asbestincidenten uit 
2019 willen we nagaan waar nu wat steviger op 
geïnvesteerd moet worden om dit type inciden-
ten adequater op te kunnen pakken. Ook op 
het onderdeel op- en afschalen gaan we verder 
investeren: tijdige op- en afschaling, het juiste 
grip-niveau etc.. Door een aantal langdurige 
inzetten hebben we meer ervaring opgedaan 
met aflossing en ook daar zijn er verbeteringen 
mogelijk. Door overdracht gaat ‘historische’ ken-
nis van het incident weg, waar je later toch weer 
last van hebt.

Geëvalueerde 
GRIP-incidenten 

16 februari 2019: Brand 
Timmerfabriek Stolwijk GRIP-1 1 evaluatie

11 juni 2019: Brand in 
industriepand Waddinxveen GRIP 1 3 evaluaties

13 juni 2019: 
Brand schuur Bergambacht GRIP 1 1 evaluatie

24 juni 2019: 
112-storing GRIP 2 1 ROT-evaluatie en 

12 van gemeenten

25 juli 2019: Oververhitting 
kinderen op kamp in Katwijk GRIP 1 1 evaluatie

10 augustus 2019: afval-
verwerking Waddinxveen GRIP 1 1 evaluatie

23 september 2019:  
gaslek Waddinxveen GRIP 1 1 evaluatie

1 oktober 2019: 
Asbestbrand Lisse GRIP 1 3 evaluaties

20 oktober 2019: 
Brandhotel NH GRIP 1 1 evaluatie

4 november 2019: 
Kerkbrand Hoogmade GRIP 2 2 evaluaties

25 november 2019: 
Brand boerderij Bodegraven GRIP 1 1 evaluatie
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Type Incident
 2019 

Brand 1.512
Automatische 
brandmelding

1.371

Ongeval en 
dienstverlening

3.816

Ongeval gevaarlijke 
stoffen

1

Waterongeval 152
Totaal 6.852

Opschaling Incident
 2019

Middel brand 54

Grote brand 13

Zeer grote brand 9

Middel hulpverlening 8

Grote hulpverlening 1

Zeer grote hulpverlening 0

Middel waterongeval 6

Groot waterongeval 1

Totaal 92

Grip-Incident 
 2019

GRIP 1 10

GRIP 2 2

GRIP 3 0

GRIP 4 0

Totaal 12

Bijstand andere Veiligheidsregio’s
 2019 

Bijstand aan andere 
Veiligheidsregio’s 335 

Bijstand van andere 
Veiligheidsregio’s 340 

Assistentie Ambulance
 2019 

Assistentie ambulance 547 

Brandweer First Responder 180 

43

H
ulpverlening

Inzetdagen voertuigsoorten
 ingezet  paraat

48
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ingezet 183 paraat 182

paraat 325

paraat 354

paraat 357

paraat 317

paraat 357

11

8

8

TS
tankautospuit

AL
autoladder

HV
hulpverleningsvoertuig

WO
waterongevallenvoertuig

OvD
Officier van Dienst

HOvD
Hoofd Officier van Dienst

Kerncijfers 
Brandweerzorg

Kerncijfers 

Risico- en 
Crisis-
beheersing



Alphen aan den Rijn
Inwoners 111.036

Incidenten 1.077

Brand 252

Automatische brandmelding 259

Ongeval en dienstverlening 545

Ongeval gevaarlijke stoffen 0

Waterongeval 21

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 95

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 83

Opkomsttijd prio 1 
binnen 9 min. 58,6%

Incidenten per kazerne

Aarlanderveen 25

Alphen aan den Rijn 928

Benthuizen 93

Boskoop 88

Hazerswoude 59

Koudekerk 146

Zwammerdam 74

Hillegom
Inwoners 21.963

Incidenten 173

Brand 42

Automatische brandmelding 42

Ongeval en dienstverlening 87

Ongeval gevaarlijke stoffen 0

Waterongeval 2

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 77

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 83

Opkomsttijd prio 1 
binnen 9 min. 36,4%

Incidenten per kazerne

Hillegom 168

Krimpenerwaard
Inwoners 56.043

Incidenten 383

Brand 79

Automatische brandmelding 54

Ongeval en dienstverlening 240

Ongeval gevaarlijke stoffen 0

Waterongeval 10

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 66

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 83

Opkomsttijd prio 1 
binnen 9 min. 40,1%

Incidenten per kazerne

Bergambacht 121

Gouderak 33

Haastrecht 75

Krimpen aan den Lek 42

Lekkerkerk 58

Ouderkerk aan den IJssel 30

Schoonhoven 120

Stolwijk 42

Bodegraven-Reeuwijk
Inwoners 34.470

Incidenten 256

Brand 66

Automatische brandmelding 20

Ongeval en dienstverlening 165

Ongeval gevaarlijke stoffen 0

Waterongeval 5

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 69

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 83

Opkomsttijd prio 1 
binnen 9 min. 27,2%

Incidenten per kazerne

Bodegraven 89

Driebruggen 31

Nieuwerbrug 36

Reeuwijk 85

Kaag en Braassem
Inwoners 26.861

Incidenten 210

Brand 39

Automatische brandmelding 17

Ongeval en dienstverlening 146

Ongeval gevaarlijke stoffen 0

Waterongeval 8

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 82

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 75

Opkomsttijd prio 1 
binnen 9 min. 35,0%

Incidenten per kazerne

Kaag 10

Leimuiden 62

Rijpwetering 42

Roelofarendsveen 115
Woubrugge 71

Leiden
Inwoners 124.797

Incidenten 1.330

Brand 269

Automatische brandmelding 311

Ongeval en dienstverlening 735

Ongeval gevaarlijke stoffen 0

Waterongeval 15

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 104

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 83

Opkomsttijd prio 1 
binnen 9 min. 70,6%

Incidenten per kazerne

Leiden-Noord 863

Leiden-Zuid 1.058

Gouda 

Inwoners 73.161

Incidenten 600

Brand 144

Automatische brandmelding 86

Ongeval en dienstverlening 353

Ongeval gevaarlijke stoffen 1

Waterongeval 16

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 77

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 83

Opkomsttijd prio 1 
binnen 9 min. 57,8%

Incidenten per kazerne

Gouda 834

Katwijk
Inwoners 65.312

Incidenten 532

Brand 116

Automatische brandmelding 97

Ongeval en dienstverlening 308

Ongeval gevaarlijke stoffen 0

Waterongeval 11

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 80

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 83

Opkomsttijd prio 
1 binnen 9 min. 60,1%

Incidenten per kazerne

Katwijk 400

Rijnsburg 120

Valkenburg 151

Leiderdorp
Inwoners 27.122

Incidenten 217

Brand 44

Automatische brandmelding 32

Ongeval en dienstverlening 133

Ongeval gevaarlijke stoffen 0

Waterongeval 8

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 78

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 83

Opkomsttijd prio 1 
binnen 9 min. 40,3%

Incidenten per kazerne

Leiderdorp 19544

 Incidentgegevens per gemeente 2019



Lisse
Inwoners 22.807

Incidenten 177

Brand 44

Automatische brandmelding 38

Ongeval en dienstverlening 90

Ongeval gevaarlijke stoffen 0

Waterongeval 5

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 76

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 83

Opkomsttijd prio 1  
binnen 9 min. 58,3%

Incidenten per kazerne

Lisse 259

Oegstgeest
Inwoners 24.432

Incidenten 237

Brand 30

Automatische brandmelding 101

Ongeval en dienstverlening 103

Ongeval gevaarlijke stoffen 0

Waterongeval 3

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 95

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 83

Opkomsttijd prio 1 
binnen 9 min. 58,7%

Incidenten per kazerne

Oegstgeest 112

Waddinxveen
Inwoners 28.311

Incidenten 235

Brand 55

Automatische brandmelding 12

Ongeval en dienstverlening 162

Ongeval gevaarlijke stoffen 0

Waterongeval 6

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 78

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 83

Opkomsttijd prio 1 
binnen 9 min. 17,6%

Incidenten per kazerne

Waddinxveen 190

Nieuwkoop 

Inwoners 28.637

Incidenten 229

Brand 39

Automatische brandmelding 45

Ongeval en dienstverlening 135

Ongeval gevaarlijke stoffen 0

Waterongeval 10

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 79

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 83

Opkomsttijd prio 1  
binnen 9 min. 43,1%

Incidenten per kazerne

Nieuwkoop 84

Nieuwveen 87

Ter Aar 85

Teylingen
Inwoners 37.061

Incidenten 264

Brand 62

Automatische brandmelding 55

Ongeval en dienstverlening 136

Ongeval gevaarlijke stoffen 0

Waterongeval 11

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 70

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 83

Opkomsttijd prio 1  
binnen 9 min. 38,8%

Incidenten per kazerne

Sassenheim 120

Voorhout 106

Warmond 37

Zoeterwoude
Inwoners 8.451

Incidenten 98

Brand 16

Automatische brandmelding 52

Ongeval en dienstverlening 29

Ongeval gevaarlijke stoffen 0

Waterongeval 1

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 114

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 83

Opkomsttijd prio 1 
binnen 9 min. 28,6%

Incidenten per kazerne

Zoeterwoude heeft geen kazerne

Noordwijk
Inwoners 42.861

Incidenten 328

Brand 99

Automatische brandmelding 68

Ongeval en dienstverlening 154

Ongeval gevaarlijke stoffen 0

Waterongeval 7

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 74

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 83

Opkomsttijd prio 1 
binnen 9 min. 36,0%

Incidenten per kazerne

Noordwijk 224

Noordwijkerhout 123

Voorschoten
Inwoners 25.476

Incidenten 185

Brand 30

Automatische brandmelding 40

Ongeval en dienstverlening 112

Ongeval gevaarlijke stoffen 0

Waterongeval 3

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 72

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 83

Opkomsttijd prio 1  
binnen 9 min. 47,5%

Incidenten per kazerne

Voorschoten 103

Zuidplas
Inwoners 42.767

Incidenten 319

Brand 85

Automatische brandmelding 42

Ongeval en dienstverlening 182

Ongeval gevaarlijke stoffen 0

Waterongeval 10

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 70

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 83

Opkomsttijd prio 1 
binnen 9 min. 42,2%

Incidenten per kazerne

Moordrecht 62

Nieuwerkerk aan den IJssel 165

Zevenhuizen 101 45

H
ulpverlening

*Toelichting bij incidentgegevens per gemeente
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Aantal telefoontjes voor  
de brandweer*
 Intake spoed (112)

24.319 telefoontjes
Niet spoed en intern brandweer

50.260 telefoontjes
* Dit betreft alle telefoontjes voor de brandweer, zowel voor 

Haaglanden als Hollands Midden omdat de Gemeenschappelijke 
Meldkamer dat niet kan scheiden.

Kerncijfers 
Gemeenschappelijke Meldkamer

Totaal aantal inzetten 
piketfunctionarissen 

142 OVDG Officier van Dienst 
Geneeskundig

3 HIN Hoof Informatie

33 GAGS Gezondheidskundig Adviseur  
Gevaarlijke Stoffen

9 ACGZ Algemeen Commandant  
Geneeskundige Zorg

0 DPG Directeur Publieke Gezondheid

Aantal inzetten 
piketfunctionarissen

Adviseur gevaarlijke stoffen 49

Operationeel woordvoerder brandweer 104

Kerncijfers 
GHOR

Kerncijfers 
Brandweerzorg
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Geen alarm-
nummer, toch 
hulp verlenen

Op 24 juni 2019 komen 
er aan het einde van 
de middag ineens geen 
telefoontjes meer binnen 
bij de Gemeenschappelijk 
Meldkamer de Yp. Dat is 
gek. Er blijkt sprake van een 
landelijke telefoonstoring, 
waardoor het alarmnummer 
compleet onbereikbaar is. Hoe 
zorg je ervoor dat mensen 
en materieel desondanks 
maximaal inzetbaar zijn voor 
hulpverlening?

Organisatorisch
‘ Onze levenslijn doet  
het niet!’

Maatschappelijk
‘ Geen onrust bij 
inwoners bemerkt’

Relationeel
‘ Van buiten naar binnen 
denken’

Operationeel
‘ Ik heb me geen moment 
ongerust gevoeld’
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Bas de Leeuw, hoofd Meldkamer 
Brandweer, was tijdens de bewuste 
storing aanwezig in de Yp. Hij spreekt 
over een ‘onmachtig gevoel’, maar 
kijkt met trots terug hoe de situatie is 
aangepakt.

Verhoogde bloeddruk
“ Op lokaal niveau gebeurt het weleens dat een 

meldkamer onbereikbaar is. In ons geval wordt dan 
doorgeschakeld naar de meldkamer in Rotterdam 
en worden telefoontjes via hen afgehandeld. Nu 
bleek echter dat er een landelijke storing was. Toen 
dacht ik: onze levenslijn naar buiten doet het niet! 
Dan is er wel even sprake van verhoogde bloeddruk. 
Voor deze situatie was geen draaiboek voorhanden, 
simpelweg omdat dit niet zou mogen gebeuren.”

Alternatief noodnummer
“ Het was een landelijk probleem, dat landelijk moest 

worden opgelost. Toch gingen wij snel in overleg 
over wat wij zelf zouden kunnen doen. Wij zijn 
aanpakkers, dat is de aard van het beestje. Er is 
opgeschaald naar GRIP 2 en er is een Regionaal 
Operationeel Team (ROT) opgezet. Nog voordat er 
landelijk meer duidelijkheid kwam, hebben we via 
allerlei kanalen zelf een alternatief noodnummer 
gecommuniceerd waarop we bereikbaar waren.  
Daarnaast is besloten om alle brandweerkazernes 
permanent te bemensen, zodat mensen daar 
rechtstreeks konden aankloppen voor hulp.”

Trots
“ In de Gemeenschappelijke Meldkamer was het 

rustig, er kwamen immers geen telefoontjes 
binnen. Je voelt je enorm onmachtig. Het enige 
dat wij konden doen was iedereen in het veld 
zo goed mogelijk informeren via de lijnen die 
wel beschikbaar waren. Misschien was het meer 
geluk dan wijsheid dat zich geen grote incidenten 
hebben voorgedaan, maar ik kijk tevreden terug 
op hoe we hebben geanticipeerd. De permanente 
bemensing van alle 
brandweerkazernes en 
de zichtbaarheid van de 
hulpdiensten op straat, is 
goed geweest. Je wilt dit 
soort situaties natuurlijk 
niet meemaken, maar 
als je dan ziet hoe dicht 
we als hulpverleners bij 
elkaar staan als het dan 
toch gebeurt… Ja, dat 
maakt me trots.”
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Hoe zorg je ervoor dat na uitval van 
het alarmnummer toch hulp kan 
worden geboden op straat? Erik 
van Wijngaarden, clustermanager 
vrijwilligerskazernes Zuid, vertelt 
over de uitdagingen voor de 
uitrukdiensten.

Sterk in slagkracht
“ Op het moment dat alle piepers afgingen, had 
ik een overleg met de ploegchef van Stolwijk. 
Binnen een mum van tijd liep de kazerne 
vol met manschappen. Dat zag je elders ook 
gebeuren; sommige kazernes stonden na vijf 
minuten al paraat. Dan zie je maar weer dat 
wij als brandweer heel sterk zijn in slagkracht. 
Naast de permanente bezetting van de kazernes 
zijn er teams gaan rondrijden met dienstbusjes 
om maar zo goed mogelijk zichtbaar te zijn en is 
er veel informatie gedeeld via sociale media.”

Enorme veerkracht
“ De grootste uitdaging lag op de lange termijn. 
Hoe lang ging die storing duren? 24 uur? 
Misschien nog wel langer? Kunnen onze 
vrijwilligers zo lang paraat blijven? 

Welke voorzieningen zijn nodig om de 
vrijwilligerskazernes – die daarvoor niet zijn 
ingericht – lange tijd open te houden? Het 
Regionaal Operationeel Team werkte plannen 
uit voor de aanwijzing van extra  
24 uurskazernes en bijbehorende faciliteiten, 
zoals veldbedden. Dat was uiteindelijk niet 
nodig, maar ook hier zag je enorme veerkracht. 
Kazernes die zelf catering regelden voor de 
eerste uren. Vrijwilligers die al vrij hadden 
geregeld bij hun werkgever. Die bereidheid, ook 
bij werkgevers, is echt bewonderenswaardig.”

Juiste dingen gedaan
“ Met alle hulpdiensten namen we onze 

verantwoordelijkheid om er in deze crisissituatie 
te zijn voor de burger. Daar kregen we ook 
waardering voor. Mensen brachten bijvoorbeeld 
ijsjes langs bij kazernes en er waren veel 
positieve reacties via sociale media. Ik heb me 
geen moment ongerust gevoeld en denk dat we 
de juiste dingen hebben gedaan.”
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‘ Ik heb me geen moment 
ongerust gevoeld’
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Mensen en Materieel
Relationeel

Ambulance, brandweer en politie 
zaten allemaal in hetzelfde schuitje 
vanwege de 112-storing. Zo 
ook Xander Kluts, Locatiehoofd 
Meldkamer Ambulancezorg RAV 
Hollands Midden.

Verkeerde 
beeldvorming
“ Weet je wat mij als eerste 

te binnen schiet? De 
verkeerde beeldvorming 
die ontstond. Er werd 
steeds gesproken over 
een 112-storing, alsof het de schuld van de 
hulpdiensten was dat het alarmnummer 
onbereikbaar was. Maar er ging iets fout bij 
een telefoonprovider. Bovendien iets waarvan 
altijd is gezegd dat het onmogelijk was. 
Natuurlijk is niet alles perfect gegaan nadat de 
ernst van de situatie duidelijk was, maar ook 
met de kennis van nu denk ik dat we niet veel 
anders hadden kunnen doen.”

Snelle oplossingen
“ We moesten handelen op iets dat niet 

kon gebeuren. Zowel monodisciplinair als 
multidisciplinair moet je op zoek naar snelle 
oplossingen. Je moet dan van buiten naar 
binnen denken. Wat doet iemand die nú een 
ambulance nodig heeft, maar geen gehoor 
krijgt via 112? Gaat diegene naar de huisarts? 
Of naar de ambulancepost om de hoek? Zo 
zijn we gaan denken en vervolgens hebben we 
medewerkers en partners geïnformeerd over 
de situatie. Via P2000, C2000 en Whatsapp was 
gelukkig nog communicatie mogelijk.”

‘ Van buiten naar 
binnen denken’

Alternatief handelingsplan
“ Net als de brandweerkazernes hebben wij alle 

ambulanceposten permanent bezet. Collega’s die 
vrij waren, stonden allemaal paraat om een steentje 
bij te dragen. In overleg met de multipartners is 
besloten dat we als hulpdiensten zo goed mogelijk 
zichtbaar moesten zijn, zodat mensen ons konden 
aanklampen. We kunnen concluderen dat we er 
veel van hebben geleerd, al is het een geluk bij een 
ongeluk dat er geen heel gekke dingen zijn gebeurd. 
Voor alle systemen zijn nu adequate back-ups en 
op basis van de opgedane ervaring hebben we een 
alternatief handelingsplan opgesteld, voor het geval 
het onmogelijke nog eens gebeurt.”
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Ook in het gemeentehuis in 
Bodegraven-Reeuwijk stonden veel 
medewerkers paraat. Louis van Wijk, 
adviseur veiligheid, rampenbestrijding 
en crisisbeheersing, was erbij.

In het gemeentehuis blijven
“ Toen ik de melding GRIP 2 op mijn pieper zag, 

was ik erg verbaasd. Normaal gaat aan GRIP 2 een 
eerdere melding vooraf. Bovendien had ik geen 
piket en stond niet aangegeven in welke gemeente 
het incident was. Bij gebrek aan informatie ben 
ik op Facebook en Twitter gaan kijken en daar las 
ik dat het telefoonnetwerk was uitgevallen. In 
crisissituaties is de telefoon voor de gemeente het 
belangrijkste communicatiekanaal, dus hier moesten 
we iets mee. Via de kanalen waarop dat nog wel 
mogelijk was, heb ik collega’s ingeseind zoveel 
mogelijk in het gemeentehuis te blijven. En met 
de noodcommunicatievoorziening (NCV) – speciaal 
voor als telefonie uitvalt – konden we een schakel 
zijn naar de hulpdiensten voor hulpvragen van 
inwoners.”

Extra BOA’s
“ Met de sleutelfiguren op het gebied van 

crisisbeheersing volgden we de ontwikkelingen 
en we stonden in contact met het Regionaal 
Operationeel Team. De eerste zorg was dat de 
hulpdiensten konden blijven functioneren. Het 
verbaasde me niet dat de brandweerkazernes 
permanent werden bezet, want ik ben zelf al 35 
jaar vrijwilliger bij de brandweer. In navolging 
van ambulance, brandweer en politie hebben 
wij vanwege de zichtbaarheid op straat extra 
BOA’s ingezet. En we boden ondersteuning in de 
communicatie: Is er iets aan de hand? Klamp een 
politieauto aan of ga naar de brandweerkazerne. 
Veel meer konden wij niet doen.”

Geen onrust
“ Vervolgens denk je na over mogelijke noodscenario’s 

voor de langere termijn. Hiervoor hebben we 
een netwerk met crisisfunctionarissen in andere 
gemeenten. Uiteindelijk was de storing gelukkig 
relatief snel verholpen. In Bodegraven-Reeuwijk 
hebben zich geen calamiteiten voorgedaan en we 
hebben ook geen onrust bemerkt bij inwoners.”

‘ Geen onrust bij 
inwoners bemerkt’
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Leidinggevenden  
in de schoolbanken
Het ontwikkeltraject voor onze 
leidinggevenden, dat na de 
reorganisatie in 2018 van start ging, 
is in 2019 voortgezet. Er zijn diverse 
themabijeenkomsten en intervisiesessies 
georganiseerd.

Om de medewerkers een inkijkje te geven in 
het ontwikkeltraject dat de leidinggevenden 
doormaken, zijn er in 2019 vier nieuwsbrieven 
over het ontwikkelprogramma verschenen. In die 
nieuwsbrieven vertelt een aantal leidinggevenden 
hun persoonlijke ervaringen in het leerproces.
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PIOFACH-koffertje
Tijdens het zogeheten PIOFACH-seminar dat vlak 
voor de zomervakantie voor alle leidinggevenden 
werd georganiseerd, presenteerde de sector 
Bedrijfsvoering het PIOFACH-koffertje. Dat koffertje 
staat symbool voor de ondersteuning die deze 
sector leidinggevenden biedt bij hun taak als 
integraal manager op de taakgebieden Personeel, 
Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, 
Algemene zaken, Communicatie en Huisvesting.

Twee nieuwe 
functionarissen
De Algemene Verordening Gegevensbescherming 
bepaalt dat organisaties een Functionaris 
Gegevensbescherming en een Coördinator Privacy 
moeten aanstellen. In 2019 hebben wij deze 
functionarissen aangesteld. Wat de rolverdeling tussen 
deze functionarissen precies is, dat hebben we helder 
uitgelegd in een infographic over informatieveiligheid.

Missie en visie 
24 uursdienst
Edo Groenendijk 
clustermanager beroeps

Missie
“ Onze Operationele Dienst is 24/7 beschikbaar 

voor het professioneel verlenen van 
hulp en het bestrijden van incidenten bij 
bedrijven, burgers en bezoekers aan onze 
veiligheidsregio. Hierbij zijn wij door onze 
expertise en continue beschikbaarheid 
onderscheidend in ons optreden. Daarnaast 
leveren wij een structurele bijdrage aan 
ondersteunende processen binnen de eigen 
organisatie.”

Visie
“ Binnen onze kazernes staat de medewerker 

centraal. Hiervoor investeren wij op diversiteit 
en integrale samenwerking. Wij bevorderen 
het lerend vermogen en eigen initiatief. Met 
vakbekwame medewerkers en betrouwbaar 
materieel en materiaal realiseren we optimaal 
repressief optreden. Door middel van 
harmonisatie creëren we eenduidigheid binnen 
onze bedrijfsvoering met waardering voor de 
eigen identiteit.”
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Op 9 april 2019 was de hele sector Risico- en Crisisbeheersing 
(RCB) aanwezig bij de kick-off van de Expeditie RCB: een 
ontwikkeltraject voor de hele sector. De Expeditie moest 
inzichtelijk maken wat het nieuwe organisatieplan, onze 
omgeving en ontwikkelingen in de samenleving van 
de sector vragen. Deelnemers gingen in gesprek met 
stakeholders op zoek naar parels, pijn en potentieel. 
In totaal zijn er in 2019 vijf expeditie-bijeenkomsten 
georganiseerd.

Korte lijnen 
via intersectoraal 
ploegchefoverleg
In cluster Zuid vindt eens per kwartaal 
een intersectoraal ploegchefoverleg 
plaats. Deelnemers zijn de ploegchefs en 
een accounthouder van de afdelingen 
Vakbekwaamheid, Facilitaire Zaken, 
Risico- en Crisisbeheersing en Beheer en 
Onderhoud. Dit overleg wordt als erg 
positief ervaren: het zorgt voor korte 
lijnen, dat deelnemers elkaar kennen 
en weten te vinden en samen snel 
oplossingsgericht werken.

VRHM helpt bij tweede loopbaan
Het beroep van brandweerman/brandweervrouw is een bezwarende 
functie. Dat betekent dat je deze functie niet langer dan twintig jaar 
mag uitoefenen. Daarom moeten beroeps al geruime tijd voordat ze 
de twintig dienstjaren bereiken, nadenken over hun loopbaan na het 
repressieve brandweerwerk. Als werkgever helpt de VRHM mee. 

Op 19 december 2019 tekende directeur VRHM Hans Zuidijk een contract met loopbaanadviseur/
coach Cynthia van Roozendaal. Zij heeft de opdracht om de komende drie jaar ruim dertig 
collega’s (in dienst gekomen tussen 1 januari 2006 en 1 januari 2009) te begeleiden en 
adviseren over hun tweede loopbaan. In die periode moeten zij met hun leidinggevende - de 
kazernemanager - een loopbaanplan maken waarin staat langs welke weg en met welke 

faciliteiten ze een tweede loopbaan willen vinden. Maar ook welke 
rechten en plichten medewerkers en leidinggevenden in dat 

traject met elkaar aangaan.

Op zoek naar 
parels, pijn en 
potentieel
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Het Realistisch Oefencentrum 
Brandweer (ROB) in 
Waddinxveen is flink op de 
schop gegaan. De faciliteiten 
zijn verbeterd, de capaciteit is verhoogd 
en daarmee is het terrein weer een plek 
waar minder ervaren manschappen 
worden uitgedaagd en de oude rot weer 
wordt geprikkeld met iets nieuws. 
 
Een van de speerpunten van de opknapbeurt was het 
vergroten van de capaciteit. Er konden slechts twaalf 
mensen tegelijk gebruikmaken van de faciliteiten, 
ofwel twee ploegen. Nu kunnen er 36 medewerkers 
tegelijk aan de slag. Daarnaast werd het aanbod 
inhoudelijk onder de loep genomen. Sindsdien worden 
er gestroomlijnde parcours afgelegd langs oefeningen 
als Dikke Leo (slachtoffers uit een bus redden), Bonkie 
(een zware deur inrammen) en het Stookgebouw (je 
weg vinden in een brandend gebouw). Ervaringen met 
de nieuwe opzet zijn positief.

ROB Waddinxveen 
grondig aangepakt

Nieuwe kazerne aan 
Leidse Schipholweg
 
De verouderde kazerne aan de Gooimeerlaan wordt ingeruild 
voor een die qua opkomsttijden gunstiger is gelegen: aan de 
Schipholweg in Leiden. Het plan bevat ook  
140 appartementen. De kazerne zal alleen 
een uitrukkazerne worden. 
De uitrukdeuren zullen aan de huidige 
toegangsweg van het (voormalig) 
postkantoor liggen. Het plan 
is ontwikkeld door de Leidse 
bouwer du Prie Bouw & 
Ontwikkeling, Boele & 
van Eesteren uit Rijswijk. 
Oplevering staat gepland 
voor eind 2022.

Nieuwe kazerne 
voor Bodegraven
 
In 2019 zijn de voorbereidingen gestart 
voor een geheel nieuwe en duurzaam 
gebouwde kazerne aan de Groene Zoom 
in Bodegraven. De nieuwe duurzame 
kazerne Bodegraven wordt gasloos, 
onderhoudsarm en energiezuinig. 
Het schuine dak, dat op het zuiden is 
gericht, bevat zonnepanelen. Samen 
met de warmtepomp zorgt dit ervoor 
dat het pand bijna energieneutraal is. 
In september heeft de gunning aan 
aannemer en installateur plaatsgevonden. 
De bouw gaat van start in 2020.



Aanbesteding 
autoladders
Begin 2019 is het project Aanbesteding 
autoladders van start gegaan. Na een intensieve 
voorbereiding werd de aanbesteding op 15 november 
gepubliceerd op TenderNed. De daadwerkelijke 
gunning vindt plaats in het eerste kwartaal van 2020.

Nieuw 
communicatiesysteem 
gaspakdragers
 
In 2019 is een nieuw communicatiesysteem 
aangeschaft voor de communicatie 
tussen de gaspakdragers onderling. 
Er werd meteen volop getest en mee 
geoefend. Het systeem zorgt voor een 
open communicatieverbinding tussen 
de gaspakdragers. Zo wordt een veiliger 
werksituatie gerealiseerd. In 2020 wordt 
het systeem in gebruik genomen.

Bevolkingszorg in 150 seconden

238 Vragen afgehandeld
In de mailbox preparatie@brandweer.vrhm.nl 
zijn in 2019 238 vragen afgehandeld. Dit zijn 
bijvoorbeeld vragen over wegafsluitingen, 
afstemmingsverzoeken met de meldkamer en 
vragen naar aanleiding van incidenten.
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Hoe is bevolkingszorg georganiseerd in de 
Veiligheidsregio Hollands Midden? Welke partijen 
zijn daarbij betrokken? Wie is er verantwoordelijk 
voor welke taak? En hoe werken de verschillende 
functionarissen samen? Een animatie van 2,5 minuut 
schept helderheid.



Meldkamer Brandweer
Aantal medewerkers 40
Mannen 29
Vrouwen 11

GHOR-Bureau
Aantal medewerkers 15
Vrouwen 13
Mannen 2

Functionarissen in crisisorganisatie
Staffunctionarissen Bevolkingszorg  
Regionaal Operationeel Team 6
Communicatieadviseurs Regionaal  
Operationeel Team 6
Informatiemanagers Beleidsteam pool Oost 12
Informatiemanagers Beleidsteam pool Oost 12
Informatiecoördinator Bevolkingszorg 12
Algemeen Commandanten Bevolkingszorg  
Regionaal Operationeel Team 6
Omgevingsanalisten 10
Officieren van Dienst Bevolkingszorg 39
Operationeel Leiders 5
Leiders Commando Plaats Incident 8
Informatiemanagers Commando Plaats Incident 10
Informatiemanagers Regionaal  
Operationeel Team 5
Communicatieadviseurs Commando  
Plaats Incident 4
Geo Informatie Medewerker (=plotter)  
Commando Plaats Incident 10
Geo Informatie Medewerker (=plotter)  
Regionaal Operationeel Team 5
Secretarissen 4

Personeel
per 31-12-2019

Brandweer
Aantal medewerkers 1.375
Beroeps 136
Kantoorpersoneel 247
Vrijwilligers 992
Mannen 1.202
Vrouwen 173

Rang

Brandwacht 193
Hoofdbrandwacht 512
Brandmeester 391
Hoofdbrandmeester 46
Commandeur 22
Adjunct Hoofdcommandeur 4
Hoofdcommandeur 156

Bureau Gemeentelijke  
Crisisbeheersing (BGC)
Aantal medewerkers 5
Mannen 1
Vrouwen 4

N.B.  het aantal medewerkers BGC is onderdeel 
van het totale aantal kantoorpersoneel 
van de VRHM.



Adembeschermingsvoertuig 2
Autoladder 8
Brandbestrijdingsvaartuig 13
Brandstoftank aanhanger 1
Cobra Cutter 1
Commando Haakarmbak Multi 1
Dienstbus 49
Dienstvoertuig 1
Dompelpomp haakarmbakuitvoering 4
Dienstvoertuig Hoofdofficier van Dienst 2
Dienstvoertuig Meetplanleider 1
Dienstvoertuig Officier van Dienst 6
Dienstvoertuig terreinvaardig 3
Dienstvoertuig Voorlichting 1
Gevaarlijke stoffen haakarmbak 2
Haakarmvoertuig 6
Haakarmvoertuig met kraan 3
Hulpverleningshaakarmbak 1
Hulpverleningsvoertuig 2
Hulpverleningsvoertuig met kraan 1
Motorspuitaanhanger 13
Personeel materiaalvoertuig 3
Personeel materiaalvoertuig 
drukluchtschuim 2

Poederblusaanhanger 4
Schuimblusaanhanger 3
Slangen Opruim apparaat 2
Slangenhaakarmbak 3000 MTR 2
Tankautospuit 62
Verzorging-Arbeidshygiene 1
Verzorgingshaakarm kantine 1
Waterongevallenwagen 6

Materieel 
Brandweerzorg

Aantal lopende 
nieuwbouwtrajecten

2 
Aantal kazernes

47  
Aantal dienstvoertuigen 
VRHM

40 
Aantal piketvoertuigen 
GHOR

4
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OR: Wisseling van de wacht

Halverwege 2019 (in juni) vinden er 
OR-verkiezingen plaats. Niet alle ‘oude’ 
leden stellen zich herkiesbaar en dus 
is de samenstelling na de verkiezingen 
behoorlijk veranderd. Wel zijn weer alle 
15 zetels bezet met uit elke kiesgroep vijf 
vertegenwoordigers.

De periode 2015-2019 werd afgesloten met een 
aantal bijeenkomsten waarin de relatie en de 
samenwerking tussen ondernemingsraad en 
bestuurder centraal stonden. Dit heeft geholpen 
om met de nieuwe OR fris van start te gaan. Een 
aantal belangrijke dossiers konden nog net voor de 
zomer worden afgesloten, zoals de instemming op 
de arbopreventiemedewerker en op de regeling tijd-, 
plaats- en apparaatonafhankelijk werken (TPAW).
 

Wat komt er bij de OR op tafel in 2019?
De OR heeft zich gebogen over een forse reeks 
onderwerpen. Zoals: Regionaal Beleidsplan, 
Tweedeloopbaanbeleid, Regionale Flexpool, 
Budgethoudersregeling, Ritregistratie, Wnra, 
Taakdifferentiatie Vrijwilligers, Informatiebeveiliging & 
Privacy, Urenweging halve diensten, Werktijdenregeling 
II, Materiaal & Materieel, Evaluatie 1765, 
Tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk werken, 
Arbopreventiemedewerker, Uitruk op Maat, Werk op 
zaterdag, Verlofregeling, Evaluatie 17,65.

Nieuwe werkwijze  
doet zijn intrede
De OR wordt vaak pas op het laatste moment 
bij (voorgenomen) besluiten van de bestuurder 
betrokken en dat wordt niet altijd als productief 
ervaren. Om eerder mee te kunnen denken met 
verschillende zaken die op enig moment op de 
OR-tafel behandeld gaan worden, introduceert de 
OR eind 2019 een nieuwe werkwijze. Deze houdt 
in dat per onderwerp een aantal leden al vrij in 
het begin van een traject meedoen en -denken. 
Nog voor er een advies- of instemmingsvraag ligt. 
Voordeel is dat de OR zo op gelijke vlieghoogte 
komt en daardoor een beter oordeel kan 
vormen en input kan leveren. Dit moet het 
besluitvormingstraject de komende jaren gaan 
versnellen. Door de bestuurder en de organisatie 
wordt positief gereageerd op deze werkwijze.

De medezeggenschap 
van VRHM

Dit zijn de leden van de 
ondernemingsraad 2019-2023

Lars van Berge Henegouwen (voorzitter), 
Eric Meijer (vicevoorzitter), Janco Bakker, 
Evert van Beilen, Marc van Belkum, Edwin 
Haasbroek, Petra den Hollander, Rolf van der 
Linden, Jaap van der Meer, Harold Mugie, 
Patrick den Os, Richard van der Pol, Peter 
Vermeulen, Thimo de Vries, Hans van Wijk.
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Rustig jaar voor Georganiseerd Overleg (GO)
Op het gebied van arbeids-
voorwaarden die regionaal 
ingevuld kunnen worden, is 
het in 2019 rustig. Dit jaar is 
er slechts één GO – waar de 
portefeuillehouder Brandweer 
van VRHM bij aansluit – en één 
TGO – het overleg tussen de 
medewerkersdelegatie en de 
werkgever.
 
In februari vindt het GO plaats onder 
voorzitterschap van de nieuwe 
portefeuillehouder Brandweer, burgemeester 
Cazemier van Krimpenerwaard. 

In deze vergadering wordt de 
overlijdensuitkering voor vrijwilligers 
vastgesteld. Verder wordt er gesproken over 
de evaluatie van het akkoord 17,65, waar 
nog een aantal punten uit voortkomen 
die nader onderzocht gaan worden, zoals 
de arbeidsvoorwaardelijke kant van PKT-
inzet en het werken met een jaarrooster. 
Eind 2019 wordt een begin gemaakt 
met de onderhandeling over de regeling 
Belonen.17,65, waar nog een aantal punten 
uit voortkomen die nader onderzocht gaan 
worden, zoals de arbeidsvoorwaardelijke 
kant van PKT-inzet en het werken met een 
jaarrooster. Eind 2019 wordt een begin 
gemaakt met de onderhandeling over de 
regeling Belonen.

M
edezeggenschap

Incidentgegevens per gemeente
Wanneer er een incident in gemeente X is, is het niet 
vanzelfsprekend dat de kazerne uit die gemeente 
gealarmeerd wordt. Via de Kazerne Volgorde Tabel 
(KVT) wordt bepaald welke kazerne uitrukt. Dit 
houdt in dat bij incidenten in Hollands Midden de 
kazerne uitrukt die het snelst zorg aan de burger 
kan leveren. De KVT is de operationele invulling van 
het Dekkingsplan – de strategische basis – dat het 
Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Hollands 
Midden heeft vastgesteld. Jaarlijks vindt op basis van 
geregistreerde uitrukgegevens een bijstelling van de 
KVT plaats.

Per kazerne staat het aantal incidenten in het overzicht 
op pagina 44-45. Vanwege de KVT, interregionale 
bijstand en de inzet van ploegen uit meerdere 
kazernes, verschilt het aantal incidenten per kazerne 
van het totaal aantal incidenten per gemeente.

Opkomsttijd prio 1
Sinds 1 januari 2017 wordt de opkomsttijd berekend 
op basis van de opkomsttijd inclusief de totale 
verwerkingstijd van de meldkamer. Dit is conform het 
Besluit veiligheidsregio’s. De meting van de uitruktijd 
en de rijtijd zijn gelijk gebleven. Een schommeling 
in percentages is mogelijk. Dat hangt samen met het 
aantal incidenten (wet van de kleine getallen). 

Als in een gemeente het ene jaar bijvoorbeeld  één 
incident heeft plaatsgevonden en het jaar daarop 
twee, dan is dat een toename van 100%. Dat lijkt 
ernstig, maar als je naar de exacte aantallen kijkt is het 
dat niet.  
Wij werken succesvol met onze partners samen om 
het aantal OMS-meldingen (automatische meldingen) 
terug te dringen. Het gaat namelijk vaak om loze 
automatische meldingen en dus om onnodige 
uitrukken en maatschappelijke kosten. De afgelopen 
jaren zijn we erin geslaagd om het aantal loze 
meldingen met meer dan 50% terug te dringen. De 
meldkamer neemt ook steeds vaker contact op met 
de melder om te verifiëren of er echt brand is. Dit 
gebeurt bij specifieke objecten waar dit mogelijk is. 
Als het om brand blijkt te gaan, wordt de brandweer 
alsnog gealarmeerd. Gevolg is wel dat de opkomsttijd 
iets langer is dan wanneer de brandweer direct was 
uitgerukt na de OMS-melding.  

Aantal incidenten per 10.000 inwoners 
Per gemeente is het aantal incidenten per 10.000 
inwoners weergegeven en als benchmark wordt het 
aantal incidenten per 10.000 inwoners van Hollands 
Midden gehanteerd. 

Bron Inwoneraantallen - Centraal Bureau voor  
de Statistiek.

*Toelichting bij incidentgegevens per gemeente
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