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In de greep van COVID-19

In dit jaarverslag van VRHM blikken we terug op  
het jaar 2020. Wat waren de hoogtepunten, wat de  
dieptepunten? Hoe hebben we ons als organisatie  
ontwikkeld? En wat hebben we van het afgelopen  
jaar geleerd met het oog op de toekomst?

Het zal niemand verbazen dat dit jaarverslag in het teken staat van de 
coronacrisis. Zo blikken de burgemeesters Henri Lenferink (Leiden) en 
Liesbeth Spies (Alphen aan den Rijn), voorzitter en plaatsvervangend 
voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM), terug op ‘de 
meest langdurige crisis uit de geschiedenis van de VRHM’. “We hebben 
onszelf meerdere keren opnieuw uitgevonden en ik heb mensen echt zien 
toveren”, concludeert de burgemeester van Alphen aan den Rijn. “Er is 
ontzettend hard gewerkt, het verantwoordelijkheidsgevoel was sterk en alle 
partijen bleken bereid samen te werken en over de eigen grenzen mee te 
denken”, analyseert VRHM-voorzitter Lenferink.

Ook Hans Zuidijk, directeur van VRHM en Dian Aarts, coördinerend 
functionaris Bevolkingszorg, spreken in een dubbelinterview van een 
‘onvoorstelbaar’ jaar dat ‘radicaal anders dan anders’ was. Een jaar waarin 
het bestaansrecht van de VRHM ‘hartstikke duidelijk’ is geworden, stelt 
Hans Zuidijk: “Want bedenk maar eens: hoe zou 2020 gegaan zijn als er 
geen VRHM was geweest?” Ook Dian Aarts kijkt, ondanks alle hectiek, 
tevreden terug op hoe de VRHM heeft geacteerd tijdens de coronacrisis: 
“We fungeerden als een belangrijke schakel tussen het landelijke beleid en 
de concrete vertaling daarvan in de 18 VRHM-gemeenten.”

Net als vorig jaar fungeren in dit jaarverslag de letters van VRHM als een 
kapstok. In elk hoofdstuk staat een letter centraal, en blikken we terug 
op 2020. In het hoofdstuk V besteden we aandacht aan wat wij verstaan 
onder Voorbereiding en de acties die we daarvoor ondernomen hebben, 
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.



Het jaar 2020 was ‘onvoorstelbaar’ en radicaal 
‘anders dan anders’. Maar het was ook een jaar 
waarin de Veiligheidsregio Hollands Midden 
(VRHM) zichzelf - in meerdere opzichten – op 
de kaart heeft gezet, vinden Hans Zuidijk,  
directeur VRHM en Dian Aarts, coördinerend 
functionaris Bevolkingszorg.

Bijzonder, gek, ontwrichtend, soms chaotisch, onvoorspelbaar 
en onvoorstelbaar; allemaal kwalificaties die we gerust op het 
coronajaar 2020 kunnen plakken. Maar het was vooral ook heel 
anders dan anders, vindt VRHM-directeur Hans Zuidijk. Zo kwa-
men door COVID-19 veel vooraf geformuleerde ambities uit het 
jaar- en beleidsplan van de VRHM al snel onder druk te staan. 
En vroegen tal van andere zaken juist om onevenredig veel en 
spoedeisende aandacht. “Tegelijkertijd zijn wij juist op aarde 
om adequaat te reageren op onvoorspelbare situaties”, voegt 
hij daar direct aan toe. “En dan is het aan ons om die partijen 
bij elkaar te brengen die een taak hebben in de bestrijding 
ervan.”

Stroomlijning
Hij is tevreden over de manier waarop dat verlopen is. “Want 
bedenk maar eens: hoe zou 2020 gegaan zijn als er geen VRHM 
was geweest? In een wereld waarin zoveel organisaties een rol 
spelen in crisisbeheersing, werd de noodzaak van een partij die 
voor stroomlijning zorgt heel duidelijk gevoeld. En welke orga-
nisatie had dat anders moeten doen dan de VRHM? De brand-
weer, de politie of het leger? Daarmee is het bestaansrecht van 
de VRHM hartstikke duidelijk geworden.” 

Schakel tussen landelijk en lokaal
Neem de rol van Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC), 
onderdeel van de VRHM, dat onder andere zorgt voor afstem-
ming tussen de gemeentelijke adviseurs crisisbeheersing in 
Hollands Midden. Dian: “In de tien jaar dat BGC nu bestaat 
hebben we met allerlei functionarissen tal van crises bij de kop 
gepakt. Maar altijd waren die beperkt in duur en omvang. Via 
COVID-19 werden we in iets gezogen waar maar geen einde 
aan leek te komen.” 
Een nieuwe uitdaging voor BGC én voor de functionarissen 
Bevolkingszorg in de regio, omdat de nadruk in deze crisis niet 
zozeer lag op reguliere bevolkingszorgtaken. Dian: “Aan ons 
de taak om landelijk afgekondigde maatregelen zo goed mo-
gelijk te laten landen in de samenleving. Gemeenten moesten 
al die landelijke maatregelen namelijk uitvoeren. Dan wil je 
niet dat elke gemeente dat zelf moet uitpluizen en dat overal 
discussie over ontstaat. De VRHM, en dan met name BGC, 
fungeerde als een schakel tussen dat landelijke beleid en de 
concrete vertaling daarvan in de VRHM-gemeenten.”

Coronajaar zet VRHM 
steviger op de kaart
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Netwerkbenadering
Die rol van schakel tussen landelijk en lokaal vergde 
allerlei nieuwe ‘producten’ van de VRHM. Dian: “Zo 
hebben we een juridisch loket en een evenementen-
loket ingericht, waar gemeenten met hun vragen 
terecht konden, iets waar zij erg blij mee waren.  
Zij hebben zich gesteund gevoeld in de uitvoering.  
We hebben handhavingsstrategieën ontwikkeld, 
kaders geschreven en processchema’s gemaakt. En dat 
terwijl het gewone werk gewoon doorging: bij calami-
teiten, branden en GRIP-situaties.” 
Kenmerkend voor de aanpak in onze veiligheidsregio 
was bovendien de zogenoemde ‘netwerkstrategie’. 
Dian: “We wilden zo diep mogelijk in de samenleving 
komen, via bestaande lokale netwerken. We onder-
steunden gemeenten om met verschillende relevante 

doelgroepen constant in dialoog blijven. Dat was 
voor ons dé manier om landelijk beleid naar 

lokaal te vertalen. En dat is heel goed 
uitgepakt.”

Can do mentaliteit
Volgens Hans weerspiegelt de corona-aanpak de cul-
tuur bij de VRHM. “Er heerst in de organisatie een 
sterke can do mentaliteit. Er is volop kennis, flexibi-
liteit en creativiteit in huis om in situaties als deze – 
ook onder tijdsdruk - het goede te doen. Dat dwingt 
respect af en geeft vertrouwen.” Neem het trainen, 
opleiden en oefenen. Focus lag al snel op wat nog wél 
kon, in plaats van wat allemaal niet meer mocht.  
Met als resultaat dat onderdelen in gewijzigde vor-
men, vaak online, alsnog doorgang konden vinden. 
De kritische interne blik wordt bovendien niet  
geschuwd. Hans: “Was iets uitgewerkt, zoals de  
jongerencampagne die we begin maart startten, 
dan gingen we er niet mee door omdat we er ooit 
mee begonnen waren, maar was een andere aanpak 
bespreekbaar als de situatie daarom vroeg. Regelma-
tig stond er wel weer iemand op die zei: ‘We moeten 
even praten’. Gelukkig was daar altijd ruimte voor.”

Nóg proactiever
Al met al ging er voor de VRHM dus heel veel goed 
in het bewogen jaar 2020. Waarin naast het reguliere 
werk corona zich als serieuze testcase aandiende. 
Maar het zou ongeloofwaardig zijn als er toch niet 
iets te wensen overblijft. Dian: “We zullen ons bij-
voorbeeld steeds moeten blijven afvragen wanneer 
de VRHM op het speelveld moet stappen. Neem 
bijvoorbeeld de boerenprotesten. Zijn dat alleen 
politieaangelegenheden of gaat het – vanwege alle 
maatschappelijke onrust - verder dan dat? Wanneer 
zetten wij dan een stap naar voren? Dat is nog een 
beetje zoeken.” 
Hans vult aan: “Uiteraard gaan we goed evalueren en 
kijken welke lessen bruikbaar zijn voor de toekomst. 
Sowieso blijft een belangrijk aandachtspunt hoe we 
nog pro-actiever kunnen opereren.  
Veel tijdens deze langdurige crisis is ons immers  
overkomen. Is het mogelijk om het feitelijke verloop 
beter te voorspellen? En hoe komen we dan in de 
positie om daarop te anticiperen? Daar zullen we ook 
de komende jaren actief naar blijven zoeken.” 

Coronajaar zet VRHM 
steviger op de kaart
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‘Een raar jaar’. Wie heeft die woorden niet uitgesproken 
als het over 2020 ging? Zo ook Henri Lenferink en  
Liesbeth Spies. De voorzitter en de plaatsvervangend 
voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden 
(VRHM) blikken terug op een jaar met de meest  
langdurige crisis uit de geschiedenis van de VRHM. 

Druk met COVID-19 en de winkel openhouden
Liesbeth Spies: “Het was een bizar jaar. Wie had ooit kunnen denken dat 
we als burgemeesters zouden vergaderen over het gebruik van het sanitair 
op de campings? Of over welke kramen er op de weekmarkt mogen staan? 
Dus ja, we waren met z’n allen ongelooflijk druk met COVID-19. Maar la-
ten we niet vergeten dat tegelijkertijd de winkel wel gewoon open moest 
blijven. Denk aan de branden, de verschillende GRIP-1 situaties die inzet 
van vele partijen vereisten of aan de aanbesteding van nieuwe voertuigen. 
Maar ook aan de extra inzet die nodig was om vakbekwaam te blijven, 
terwijl de oefenavonden opeens werden opgeschort.” 

Henri Lenferink: “Niet eerder zaten we als organisatie zo lang in een crisis-
situatie. We zijn ingericht op een crisis en zijn goed voorbereid, maar deze 
enorme impact op de complete samenleving had echt niemand kunnen 
voorzien. Daarnaast zijn we ook niet ingericht op zo’n langdurige crisis. 
Gelukkig is sinds 1 december veel weer ‘normaal’, bestuurlijk gezien.  
We leven inmiddels ruimschoots in 2021 en COVID-19 is nog steeds een 
dominant thema. Het maakt me extra trots op wat we met elkaar hebben 
neergezet. Er is ontzettend hard gewerkt, het verantwoordelijkheidsgevoel 
was sterk en alle partijen bleken bereid samen te werken en over de eigen 
grenzen mee te denken.”

Netwerkbenadering 
Henri: “Afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in de netwerkbenade-
ring en dit betaalde zich uit in dit coronajaar. In alle 18 gemeenten hebben 
we geprobeerd om tot in de haarvaten van de samenleving te komen, om 
draagvlak te verwerven bij intermediaire organisaties en om partners te 
vinden die dicht bij de bevolking staan. Denk aan de scholen en kinderop-
vangorganisaties, sportclubs, ondernemersverenigingen, studentenvereni-
gingen en kerkgenootschappen. Bij uitbraken in bijvoorbeeld Hillegom, 
Gouda en Leiden hadden we daardoor snel en constructief overleg met 
betrokken organisaties en konden we samen op zoek naar geschikte lokale 
instrumenten.”

Liesbeth: “Denk ook aan de jongerencampagne ‘Slimmer Chillen is Corona 
Killen’ die we eind maart al in de lucht hadden en die door maar liefst tien 
andere veiligheidsregio’s is overgenomen. Hiermee gaven we onze part-
ners iets in handen om het gesprek aan te kunnen gaan met jongeren;  
hoe ga jij slim met de maatregelen om? Wat kan er nog wél?”

‘ We hebben onszelf  
meerdere keren uitgevonden’
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Coördineren en aanjagen
Liesbeth: “Na iedere noodverordening hadden we 
een paar dagen de tijd om het grijze gebied te ver-
kennen. Wat kan wel, wat kan niet? Hoe kunnen 
we er als veiligheidsregio onze eigen invulling aan 
geven? Ik denk dat alle 18 gemeenten in Hollands 
Midden heel blij zijn met de coördinatie en de 
aanjaagfunctie van de VRHM. Er is een tafel gebo-
den waar we ervaringen kunnen delen en elkaar 
kunnen aanmoedigen, zowel op bestuurlijk als op 
ambtelijk niveau.”

Henri: “Er was bij het formuleren van de nood- 
verordeningen niet heel veel ruimte binnen de 
wettelijke beperkingen, maar waar dat kon  
hebben wij onze eigen lijn gekozen. En die week 
soms wel wat af van veel andere veiligheidsregio’s.  
We hebben bijvoorbeeld geen stranden of recrea-
tiegebieden willen sluiten, want het is juist van  
belang om buiten te komen, ontspanning te  
zoeken. Onze visie was steeds: kijk naar wat er wél 
kan en reguleer wat nodig is, bijvoorbeeld door 
de toegang te doseren. Wat mij verheugt is dat 
we steeds gezamenlijke besluiten hebben kunnen 
nemen. Ik heb mijn positie als voorzitter niet  
hoeven gebruiken om beslissingen te forceren; de 
18 burgemeesters stonden samen aan het roer.”
 

Digitaal vergaderen en thuiswerken
Henri: “De veiligheidsregio heeft zich te verant-
woorden naar de gemeenteraden, zeker in  
crisissituaties. In coronatijd hebben we dit deels 
aangepakt met digibijeenkomsten. Dit bleek een 
heel fijne constructie. Vele tientallen raadsleden 
zijn bij een of meer digibijeenkomsten geweest.”

Liesbeth: “We hebben onszelf het afgelopen jaar 
meerdere keren opnieuw uitgevonden en ik heb 
mensen echt zien toveren. Kijk eens hoe we nu 
massaal digitaal vergaderen, hoe velen thuiswer-
ken. Er zijn op dat gebied echt taboes doorbroken 
en ik hoop dat we veel nieuwe kennis en vaardig-
heden kunnen vasthouden. Niet dat alles vlek-
keloos gaat. Velen missen hun collega’s, anderen 
hebben wel heel veel ballen hoog te houden.  
Er is angst of verlies van dierbaren, mensen maken 
zich zorgen. Hier moeten we oog voor houden.” 
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In 2020 verzorgt de afdeling Vakbekwaamheid 
578 (online) opleidingsmomenten en 4.211  
(online) oefenmomenten voor medewerkers van 
de operationele dienst.

Kerncijfers oefeningen en trainingen crisisfunctionarissen
De multidisciplinaire werkgroep Opleiden,  
Trainen, Oefenen (MDOTO) verzorgt 
10 opleidingen, 15 trainingen en 9 oefeningen 
voor de crisisfunctionarissen in Hollands Mid-
den. In totaal zijn er 11 partners bij betrokken 
en nemen er 280 mensen aan deel. De volgende 
scenario’s van incidenttypen uit het Regionaal 
Risicoprofiel komen aan bod:

• Opruiming explosief
• Extreem geweld 
• Waterhulpverlening
• Scheepvaartincident
• Gevaarlijke stoffen incident
• Asbestbrand

• Spoorvervoerincident
• Verstoring elektriciteitsvoorziening
• Gebouwbrand en instorting  

Verder organiseert MDOTO 10 trainingen  
netcentrisch werken: 2 trainingen voor GMK- 
CoPI-ROT, 3 trainingen voor CoPI, 3 trainingen 
voor ROT en 2 trainingen voor HIN/ 
staffunctionarissen.  
Vanwege COVID-19 annuleert MDOTO   
1 training ROT, 8 Trainingen BT en schuiven  
4 trainingen CoPI-ROT, 3 Operationele  
oefeningen ROT en 1 systeemtest door naar 
2021.

In 2020 verschijnen er 39 videoboodschap-
pen van de regionaal commandant. 

GHOR Hollands Midden publiceert samen met GHOR Haag-
landen en het Netwerk Acute Zorg West 8 nieuwsberichten. 

Het Kernteam Brandweerzorg brengt 
34 nieuwmails uit.

Team ICT verstrekt sinds maart 2020 135 laptops,  
77 monitoren, 193 IPhones 11 en 27 IPhones SE aan thuiswerkers.

De VRHM publiceert  
18 noodverordeningen.

In de periode van 6 april tot en met 27 mei gaan we vanwege  
COVID-19 Online Anders Oefenen. We bieden de deelnemers  
17x (iedere maandag – en woensdagavond) online content aan.  
De doelgroepen waaronder de content wordt verspreid bestaan 
uit: manschappen, bevelvoerders, (H)OvD’s en chauffeurs.
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Van proactief naar  
reactief en weer terug 
naar proactief

Ondanks draaiboeken voor grootschalige 
ziektegolven werden veel organisaties  
in diverse opzichten verrast door de  
ontwikkelingen van de coronapandemie.  
Hoe maak je zo’n crisis eigen? Hoe kun je 
bijsturen op bestaande protocollen? En 
welke lessen kunnen we trekken om ons in 
de toekomst nóg beter voor te bereiden?

Voorbereiding

Voorbereiding Organisatie

Voorbereiding Werkvloer

Voorbereiding Partner

Voorbereiding Samenleving
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Na het uitbreken van de  
coronacrisis werd het Kernteam  
Brandweerzorg opgetuigd, dat 
zich richtte op de gevolgen van 
de pandemie voor de continuïteit 
en paraatheid van de  
Operationele Dienst. Dit team 
maakte een ontwikkeling door 
van reactief handelen naar een  
proactieve voorbereiding.  
Een terugblik met voorzitter 
Arno Mantel.

“ Aan het begin van de crisis was er een 
duidelijk behoefte om voor onze eigen 
organisatie de consequenties van COVID-19 
in beeld te brengen en om hierover te 
communiceren. Dat werd het Kernteam 
Brandweerzorg, met leden van diverse 
afdelingen. We moesten vanaf nul kennis 
opbouwen. Wat is COVID-19 precies en  
hoe kan dat virus ons raken in onze  
paraatheid? Hoe gaan we om met  
ontsmetten na uitrukken? Hoe gaan we  
onder deze omstandigheden patiënten 
takelen?”
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Vooruitkijken
“ In die beginperiode handelden we voornamelijk op 

basis van de persconferenties van het kabinet. Wat  
betekenden die landelijke maatregelen voor onze 
organisatie? Gaandeweg kregen we meer kennis, 
werden we minder verrast door de ontwikkelingen 
en konden we vooruitkijken. We maakten een con-
tinuïteitsplan voor eventuele uitval van kazernes en 
een spoorboekje met actuele coronamaatregelen. 
Daarnaast bereidden we ons voor op de momenten 
en de omstandigheden waarbinnen oefenen, trainen, 
opleiden (OTO), Periodiek Preventief Medisch On-
derzoek en Vakbekwaamheid weer konden worden 
opgestart.”

Handelingsperspectief
“ Eerst was alles heel zwart-wit: iets mocht of iets mocht 

niet. Daarna ontstond er handelingsperspectief: wat 
ga je weer wel doen en wat sta je nog niet toe? Dat 
is soms balanceren op een dun koord. Wij hebben het 
gevoel dat er over de hele linie begrip is voor onze be-
slissingen, maar het ‘volhoudvermogen’ is een factor 
van steeds groter belang. Veel mensen zijn de maatre-
gelen zat, dat geldt net zo goed voor de brandweer.”

Geen bron van besmetting
“ Het is aan ons om steeds snel duidelijkheid te ver-

schaffen aan alle medewerkers. Met dank ook aan de 
mensen die ons voorzien van de juiste informatie en 
die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van be-
sluiten. Ondanks de onzekerheden van deze crisis wa-
ren we steeds goed voorbereid op de ontwikkelingen. 
Hoewel er manschappen positief zijn getest, is – voor 
zover dat was te herleiden – geen van de kazernes een 
bron van besmettingen geweest.”

‘ Soms balanceren  
op een dun koord’

Voorbereiding Organisatie



‘ Digitalisering is winst, 
maar geen vervanging’

Met multidisciplinair opleiden, trainen 
en oefenen bereidt de veiligheids- 
regio zich samen met partners voor 
op grootschalige incidenten. Corinne 
van Weel, adviseur Crisisbeheersing, 
vertelt hoe crisisfunctionarissen  
ondanks COVID-19 een vakbekwaam-
heidsprogramma kregen aangeboden 
in 2020.

“ Toen in maart de intelligente lockdown werd 
afgekondigd moesten wij ons jaarprogramma 
opnieuw tegen het licht houden. Onze agenda 
bestond louter uit fysieke bijeenkomsten, we  
deden nog niets digitaal. Een deel van het  
programma hebben we moeten annuleren.  
Dat betrof voornamelijk opleidingen, trainingen 
en oefeningen voor functionarissen die druk wa-
ren met de coronacrisis, zoals het Regionaal Ope-
rationeel Team. Die mensen wilden we niet extra 
belasten of waren gewoonweg niet beschikbaar.”

Scenario-uurtje
“ Voor de opleidingen en trainingen die wél  
konden doorgaan, zijn we overgeschakeld  
naar bijeenkomsten via Teams, zij het in iets  
andere werkvormen. Nieuw was bijvoorbeeld  
het scenario-uurtje, waarin we een spoorver-
voerincident en het thema continuïteit hebben 
behandeld. Toen de coronamaatregelen het  
toelieten hebben we ook een aangepaste fysieke  
CoPI-oefening gehouden. Die was geheel  
coronaproof: op één locatie, met kleine groepen, 
minder bewegingen en op afstand, waarbij we 
onder meer gebruikmaakten van een virtuele 
simulatietechniek.”

Praktijkervaring
“ Met deze inspanningen wilden we ervoor zorgen 
dat de crisisfunctionarissen ondanks COVID-19 
aan hun vakbekwaamheid konden blij-
ven werken. We hebben niet veel grote 
incidenten in onze regio, dus trainingen 
en oefeningen zijn dé momenten om 
praktijkervaring op te doen. Hoewel 
wij het gevoel hadden dat we een 
beperkt programma draaiden, heb-
ben we toch nog bijna driehon-
derd deelnemers bereikt.  
 
 

In een jaar tijd zijn we ook enorm gemoderniseerd. 
Het digitale aanbod is een aanvulling gebleken. Het 
scenario-uurtje is bijvoorbeeld erg laagdrempelig en 
scheelt deelnemers veel reistijd. Dat is dan de winst 
die we uit deze crisis halen.”

Soft skills
“ Tegelijkertijd moeten we concluderen dat digitalise-

ring geen permanente vervanging kan zijn van het 
bestaande programma. Met betrekking tot inhoud, 
kennis en ervaring voldoet het online aanbod, maar 
dat geldt niet voor de soft skills. Hoe werk je in 
crisissituaties met elkaar samen? Dat is online niet 
te trainen. Sowieso is het ontbreken van onderling 
persoonlijk contact – het netwerken – een gemis. 
Voor een optimale voorbereiding op grootschalige 
incidenten blijft fysiek oefenen echt wel een pre.”

‘ Digitalisering is winst, 
maar geen vervanging’
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“ De GHOR vormt het scharnier tussen de zorgsector 
– GGD en zorginstellingen – en de veiligheidsregio. 
Voorafgaand aan en tijdens crises coördineren wij 
de afstemming tussen de geneeskundige hulpverle-
ningsketen en brandweer, politie, bevolkingszorg, 
andere vitale diensten en openbaar bestuur. In iedere 
regio zijn er draaiboeken van de zorgsector, de GGD 
en de veiligheidsregio voor het handelen tijdens een 
ziektepandemie als COVID-19. In de praktijk moeten 
de afzonderlijke draaiboeken op elkaar én op de 
specifieke situatie worden afgestemd.”

Regionaal maatwerk moeilijk
“ Het coronavirus was echter zó onvoorspelbaar en 

verspreidde zich in maart 2020 zó snel dat er vrijwel 
direct landelijke maatregelen zijn afgekondigd. Door 
de aanhoudende omvang is dit nationale beleid 
intact gebleven. Regionaal maatwerk was daardoor 
beperkt mogelijk. De veiligheidsregio werd vooral 
geacht landelijke maatregelen regionaal te imple-
menteren, inclusief communicatie, handhaving en 
ontheffingen.”

“ De GHOR is zowel actief in de algemene 
crisisstructuur – het Regionaal Operationeel 
Team-COVID-19 en het Regionaal  
Beleidsteam – als in de zorg. Binnen  
de zorg heeft de GHOR zich onder 
meer beziggehouden met informatie-
management, de coördinatie van de 
persoonlijke beschermingsmiddelen 
en de organisatie van de opvang van 
patiënten buiten het ziekenhuis.  
Dat gebeurt in goede samenwer-
king met het bureau Regionaal 
Overleg Acute Zorgketen en GHOR 
Haaglanden. En natuurlijk is inten-
sief samengewerkt met de GGD 
Hollands Midden.”

Futurologen
“ In dit soort crises leer je elkaar als organisaties beter 

kennen. Gaandeweg is de samenwerking ook verbe-
terd. Toch denk ik dat we een belangrijke les kunnen 
trekken uit de coronacrisis. Alhoewel thema’s als 
sluiting van gebouwen en social distancing wel in de 
draaiboeken staan genoemd, zijn de draaiboeken 
gebaseerd op het voorstelbare. De uitdaging is om 
óók naar het onvoorstelbare te kijken en kennis te 
verwerven over het onvoorstelbare. Daarvoor moe-
ten we mensen spreken, met wie we nu geen contact 
hebben. Denk aan futurologen. Dán zijn we nog be-
ter voorbereid op crises van deze aard en omvang.”

‘ Oók het onvoorstelbare 
opnemen in draaiboeken’

Hoewel alle regio’s beschikken over draaiboeken voor grootschalige 
ziektegolven, kende de bestrijding van het coronavirus een strakke  
landelijke regie. Sjaak de Gouw, Directeur Publieke Gezondheid  
Hollands Midden, over het waarom en hoe we ons in de toekomst  
beter kunnen voorbereiden.
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“ Nog voordat het eerste coronageval in Neder-
land bekend was, hadden wij al een crisisteam 
geformeerd. We wilden wendbaar zijn om de 
continuïteit van onze zorg te garanderen. Toen 
in maart daadwerkelijk de crisis uitbrak, raakten 
we dan ook niet van ons à propos. Maar net 
als andere organisaties en instellingen kregen 
ook wij te maken met het landelijke tekort aan 
persoonlijke beschermingsmiddelen.”

Domper
“ Onze afdeling Inkoop heeft via de reguliere 

inkoopkanalen nog een bestelling voor hand-
schoenen, schorten en mondneusmaskers  
kunnen doen, maar daarna werd de schaarste 
ook bij ons nijpend. Ik heb vervolgens mijn 
contacten aangeboord bij de GHOR en de 
veiligheidsregio. Zonder PBM’s konden onze 
medewerkers niet veilig werken en zou onze 
zorgplicht in het gedrang komen. Er was geen 
pasklare oplossing, het was wachten op het  
landelijk beleid over de verdeling van PBM’s 
door het ministerie van Volksgezondheid.  
Het was een enorme domper toen bleek dat  
dit beleid voornamelijk gericht was op zieken-
huizen en niet op verpleeginstellingen.”

“ Zowel per brief als tijdens een regionale  
bijeenkomst met Cure & Care, op 12 maart, 
hebben we ons ongenoegen geuit. Daarna 
werd het gelukkig snel opgepakt. Op 17 maart 
kregen we een uitvraag van het PBM-coördi-
natiepunt naar onze behoefte en op 19 maart 
werd al een eerste bestelling van 500 mondmas-
kers afgeleverd. Grappig was dat de brandweer 
daarbij fungeerde als een soort koeriersdienst. 
Dit tekent voor mij wel de wendbaarheid die 
we met z’n allen hebben getoond.”

Noodvoorzieningen
“ We moesten voor onszelf opkomen, maar  

daarna verliepen de contacten goed. We  
hebben tussen de tien en vijftien leveringen  
van PBM’s ontvangen. Op onze beurt draagt  
Topaz een steentje bij aan de crisisbeheersing. 
Op verzoek van de GHOR hebben we,  
in samenwerking met collega- ouderenzorg- 
organisaties, een leegstaand Topaz-pand  
ingericht als corona-noodvoorziening voor  
oudere COVID-19 patiënten. Daarnaast vangen  
we in ons revalidatiehotel COVID-19 patiënten 
op vanuit ziekenhuizen, om de druk daar te 
verminderen. Een mooie samenwerking.”

Ondanks vroege voorbereidingen was  
het voor ouderenzorgorganisatie Topaz 
billenknijpen aan het begin van de  
coronacrisis. Veiligheidscoördinator Ian 
Daniels vertelt hoe met vereende  
krachten het tekort aan persoonlijke  
beschermingsmiddelen (PBM’s) werd  
opgelost en wat Topaz op haar beurt  
terugdoet in het kader van de  
crisisbeheersing.

‘ Met z’n allen  
wendbaarheid getoond’
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Voorbereiding en 
COVID-19 in het kort 

Oefenen in coronatijd
Fysiek bij elkaar komen is niet meer mogelijk vanwe-
ge de coronamaatregelen. Daarom start de afdeling 
Vakbekwaamheid in april met Online Oefenen.  
Dit houdt in dat repressieve medewerkers iedere 
week nieuwe oefenmodules in de elektronische 
leeromgeving ontvangen die zij thuis online kunnen 
maken. De onderwerpen van de oefenmodules  
variëren, evenals de doelgroep. Sommige modules 
zijn voor manschappen of bevelvoerders en andere 
weer voor chauffeurs, duikers of officieren van dienst. 

Virtuele CoPI-oefening 
Wat doe je als grootschalig oefenen in coronatijd niet 
mogelijk is? Terwijl oefenen met – om maar wat te 
noemen – de anderhalvemetermaatregel wel nuttig 
is? De VRHM laat zien dat daar creatieve oplossingen 
voor zijn. Zo kunnen deelnemers aan de Commando 
Plaats Incident-oefeningen en oefeningen van de 
Meldkamer Ambulancezorg in een virtuele omgeving 
toch met elkaar aan de slag. 

Continuïteitsplan VRHM 
In het voorjaar wordt de bedrijfsvoering sterk geraakt 
door de coronacrisis. Thuiswerken, uitrukken naar 
coronagevallen en het opschorten van alle korps-
avonden, oefenavonden en brandweerwedstrijden is 
het nieuwe normaal. Om er zeker van te zijn dat de 
VRHM niet alleen de eigen taken kan blijven uitvoe-
ren, maar ook andere hulpdiensten kan helpen waar 
nodig, wordt een continuïteitsplan opgesteld. Het 
plan biedt een denklijn en een pakket aan mogelijke 
maatregelen. Een kader waarbinnen tegelijkertijd 
veerkracht en improvisatievermogen noodzakelijk is. 
Immers: de fasering van de ziektegolf die in het plan 
wordt aangehouden, is niet voor de hele organisatie 
te bepalen. Sommige afdelingen kunnen te maken 
krijgen met personele krapte, terwijl andere wellicht 
op volle kracht kunnen doordraaien. In het continuï-
teitsplan staan afspraken waar de prioriteiten liggen, 
zodat iedereen op de juiste plek ingezet kan worden.

Altijd actueel met 
online spoorboekje 
VRHM
Vanwege COVID-19 verandert de wereld 
om ons heen razendsnel. Zo snel, dat mails, 
flyers of infographics met de nieuwste  
maatregelen nog maar net verstuurd zijn, 
of de informatie is alweer (deels) achter-
haald. Het antwoord daarop is het Online 
Spoorboekje VRHM, dat in oktober in 
gebruik komt. Dit is een website met altijd 
de nieuwste gegevens over oefenen, testen 
& quarantaine, vergaderen, mondkapjes-
gebruik en uitrukken, zodat medewerkers 
altijd weten hoe ze moeten handelen.  
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GHOR Hollands Midden aan  
de slag als crisisteam
Vanaf de afkondiging van GRIP 4 op 12 maart 2020 gaan de  
functionarissen GHOR Hollands Midden als een crisisteam werken.  
Iedere medewerker van het GHOR-bureau heeft een crisisfunctie.
 
De GHOR houdt zich vanaf dat moment bezig met:  

•  het verdelen van persoonlijke beschermingsmiddelen;

•  de voorbereidingen voor het openen van een hotel met zorg voor de opvang van  
patiënten die niet meer in het ziekenhuis hoeven te verblijven, maar nog niet naar 
huis kunnen;

• continuïteit van de eigen organisatie;

•  het aanleveren van informatie over onder meer de beschikbaarheid van bedden  
en personeel bij instellingen en de voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen aan 
regionale en landelijke instanties;

•  overleg met de crisisteams van ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen,  
huisartsenposten in samen met het Netwerk Acute Zorg West en GHOR Haaglanden;

• communicatie;

•  het leveren van bijdragen aan het Regionaal Operationeel Team, dat zich voorbereidt 
op issues rondom openbare orde en veiligheid en opdrachten uitvoert uit het  
Regionaal Beleidsteam. 

Voor continuïteit op de onderwerpen wordt met buddy’s gewerkt. Bij ieder onderwerp 
zijn in ieder geval twee GHOR-functionarissen betrokken.   
Vanaf 11 mei 2020, als de druk op de zorg minder wordt, wordt het GHOR-bureau  
afgeschaald. Dat is ook het moment dat medewerkers GHOR-bureau thuis gaan werken. 
Op 14 september 2020 evalueren de functionarissen van het GHOR-bureau samen met  
de directeur Publieke Gezondheid hun eigen inzet. COVID-19 wordt daarna als project 
opgepakt, waarbij een aantal medewerkers als eerste verantwoordelijk is en andere  
medewerkers kunnen bijspringen.

Continuïteit GHOR-organisatie
Vanwege de lange duur van de coronacrisis  
actualiseert GHOR Hollands Midden haar  
continuïteitsplan. De leerpunten van de crisis  
voor de eigen continuïteit zijn onderdeel van het  
Continuïteitsplan GHOR. Volgens de landelijke 
Leidraad voor zorgcontinuïteit, richt GHOR zich 
voor haar eigen continuïteit op de gevolgen van 
een crisis. Gevolgen van een crisis treden vaak in 
combinatie met elkaar op. 

Er worden zeven disbalansen onderscheiden: slui-
ting van (delen van) de locatie; tekort of schaarste 
aan personeel; uitval van elektriciteit; uitval van 
ICT; logistieke stagnatie; uitbraak van infectie-
ziekten; digitale ontwrichting. Leerpunten voor 
de continuïteit van GHOR uit deze crisis zijn het 
verder faciliteren van thuiswerken, het werken 
in tweetallen om elkaar te kunnen vervangen 
en het zo nodig benutten van GGD-collega’s en/
of GHOR-collega’s van een andere regio. GHOR 
heeft gebruik gemaakt van de inzichten uit de 
VRHM-werkgroep continuïteit.
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Voorbereiding 
overig in het kort  

Omgevingswet: minder toetsen,  
meer adviseren
Vanaf 2022 treedt naar verwachting de Omgevings-
wet in werking. We gaan van 26 verschillende wetten 
naar één Omgevingswet. Voor het werk van de VRHM 
betekent dat kortgezegd: minder toetsen van presta-
tie-eisen, meer adviseren over veiligheid. Nu checken 
we bijvoorbeeld of een pand brandveilig is voordat 
een vergunning afgegeven mag worden. Straks moe-
ten we zelf meer de boer op, met een risicogerichte 
adviserende rol. 
Een voorbeeld: een woonwijk gaat van het gas af  
en krijgt zonnepanelen. De VRHM gaat dan proactief 
kijken wat zo’n plan of activiteit betekent voor  
crisisafhandeling, bijvoorbeeld voor het voorkomen 
en bestrijden van brand. Waar komt de batterijopslag, 
hoe situeer je de panelen om brandoverslag te voor-
komen, moeten er meer brandmelders komen? Ook 
gaat de VRHM veel meer samenwerken met andere 
partijen. Die integrale blik maakt het werk een stuk 
interessanter en de omgeving veiliger.

Overheidsbrede cyberoefening
Wat als een cyberaanval de samenleving ontwricht? 
Hebben we onze zaken dan op orde? Tijdens de  
Virtuele Overheidsbrede Cyberoefening, op initiatief  
van het ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijkrelaties, wordt de proef op de som geno-
men. De oefening vindt plaats op 26 oktober in Zoe-
termeer en is een vervolg op de editie van een jaar 
eerder. Dit keer vindt de oefening, in verband met de 
coronacrisis, plaats in een studio waar slechts een be-
perkt aantal mensen aanwezig is. Het vormt het sluit-
stuk van elf cyberwebinars die eerder die maand al di-
verse aspecten rondom dit onderwerp hadden belicht. 
Ook wordt er een online magazine gelanceerd met 
daarin blogs en interviews met verschillende bestuur-
ders. Zo’n 600 professionals, managers en bestuurders 
van alle overheden wonen de oefening bij.  
Een delegatie van de VRHM neemt daadwerkelijk 
deel aan de oefentafel. De casus van de oefening 
gaat over een hack bij een willekeurige gemeente. 
De gevolgen van die hack sijpelen steeds verder de 
samenleving in. Met steeds meer gemeenten die het 
slachtoffer worden van de cyberaanval. En uiteindelijk 
zelfs elektriciteitsvoorzieningen die uitvallen. Vanaf 
het moment dat de fysieke gevolgen zichtbaar wor-
den, komt het team van de veiligheidsregio in beeld.

Veiligheidsbeheers-
plan RijnlandRoute 
Medewerkers van de VRHM zijn nauw 
betrokken bij de totstandkoming van een 
veiligheidsbeheerplan voor de tunnel van de 
RijnlandRoute. Een veiligheidsbeheerplan 
is een harde voorwaarde om een openstel-
lingsvergunning te kunnen krijgen. Voordat 
daadwerkelijk gebruik kan worden gemaakt 
van de tunnel moet eerst een openstellings-
vergunning worden verleend. Hiervoor zijn 
door de projectorganisatie RijnlandRoute 
van de provincie Zuid-Holland verschillende 
werkgroepen ingericht. Onze regio vervult 
daarin een belangrijke rol en neemt deel 
aan de verschillende onderdelen. 
In 2020 is de VRHM druk bezig om docu-
menten voor het veiligheidsbeheerplan 
voor de tunnel op te leveren. Ook na het 
verlenen van de omgevingsvergunning blijft 
de VRHM betrokken bij de daadwerkelijke 
bouw van de tunnel. Zo vindt er regulier 
overleg plaats met onder meer politie, 
brandweer en de Regionale Ambulance-
voorziening over allerlei ontwikkelingen 
gedurende het bouwproces. Functionarissen 
van de kazernes Leiden-Noord, Leiden-Zuid 
en Veiligheidsregio Haaglanden (kazerne 
Wassenaar) brengen oriëntatiebezoeken 
aan de tunnel.
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In februari wordt het team Specialistische en 
Technische Hulpverlening (STH) getraind in 
Harlingen. Deze training is onderdeel van zeven 
STH-oefendagen. Het terrein van de Levvel  
bloc-fabriek bij Harlingen biedt de ideale locatie 
voor deze veiligheidsoefening. Daarvoor zijn 
dijken gebouwd van de hier geproduceerde 
Levvel-blocs, de betonnen golfbrekerelementen 
die speciaal zijn ontwikkeld voor de versterking 
van de Afsluitdijk.

Nieuw bluswaterconcept 
steeds concreter 
Samen met de drinkwaterbedrijven en alle acht-
tien gemeenten werkt de VRHM sinds 2019 aan een 
nieuw bluswaterconcept dat ervoor moet zorgen 
dat de brandweer ook de komende twintig jaar over 
voldoende bluswater beschikt. De convenanten zijn 
in februari 2020 zo goed als klaar en de opleverdocu-
menten met betrekking tot de brandkranen wachten 
op hun ondertekenaars. De coronacrisis gooit echter 
roet in het eten. De ondertekening van de convenan-
ten wordt verplaatst naar 2021.  
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Contract 
categorie

Aantal   
2018 2019 2020

Beroeps 146 136 137

Kantoor 244 247 244

Vrijwillig 971 992 992

Totaal 1361 1375 1373

Aantal mannen 

2018 2019 2020

143 132 133

173 173 166

886 897 891

1202 1202 1190

Aantal vrouwen 

2018 2019 2020

3 4 4

72 74 78

85 95 101

160 173 183

Contract 
categorie

Leeftijdscategorie <20

2018 2019 2020

Beroeps 0 0 0

Kantoor 0 0 0

Vrijwillig 3 10 8

Totaal 3 10 8

Leeftijdscategorie 20-24

2018 2019 2020

2 2 3

1 1 1

62 61 64

65 64 68

Leeftijdscategorie 25-29

2018 2019 2020

14 13 11

6 6 8

120 120 108

140 139 127

Leeftijdscategorie 30-34

2018 2019 2020

21 21 22

26 23 27

121 134 143

168 178 192

Contract 
categorie

leeftijdscategorie 35-39

2018 2019 2020

Beroeps 26 21 20

Kantoor 24 18 18

Vrijwillig 139 145 136

Totaal 189 184 174

leeftijdscategorie 40-44

2018 2019 2020

23 18 20

26 31 27

103 119 129

152 168 176

leeftijdscategorie 45-49

2018 2019 2020

28 29 21

36 36 34

164 134 131

228 199 186

Leeftijdscategorie 50-54

2018 2019 2020

16 19 25

45 46 44

141 152 149

202 217 218

Contract 
categorie

Leeftijdscategorie 55-59

2018 2019 2020

Beroeps 15 13 15

Kantoor 40 50 47

Vrijwillig 87 87 86

Totaal 142 150 148

Leeftijdscategorie 60-65

2018 2019 2020

0 0 0

40 36 34

28 28 35

68 64 69

Leeftijdscategorie >65

2018 2019 2020

0 0 0

3 0 4

3 2 3

6 2 7

Contract 
categorie

Instroom

2018 2019 2020

Beroeps 7 6 13

Kantoor 11 20 28

Vrijwillig 57 112 60

Totaal 75 138 101

Uitstroom

2018 2019 2020

3 11 3

12 15 17

62 83 46

77 109 66

Rang
 

2018 2019 2020

Brandwacht 161 193 185

Hoofdbrandwacht 528 512 485

Brandmeester 325 391 318

Hoofdbrandmeester 43 46 43

Commandeur 14 22 29

Adjunct Hoofdcommandeur 3 4 3

Hoofdcommandeur 2 1 1

Kerncijfers personeel



R
isicogericht

Eén veiligheidsregio, 
één aanpak

Naast zieken en dodelijke slachtoffers 
zorgt COVID-19 voor veel onduidelijkheid 
en verwarring in de samenleving. In de 
bestrijding van het virus is ‘eenduidigheid’ 
het toverwoord. Samen met partners  
zorgt de VRHM voor eenduidigheid in  
lokale maatregelen en eenduidigheid in  
communicatie. Daarbij is een risicogerichte 
aanpak leidend: handelen naar wat  
nodig is. 

Risicogericht Organisatie

Risicogericht Werkvloer

Risicogericht Samenleving 

Risicogericht Partner
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Tijdens het optreden in crisissituaties heeft het Regionaal Operationeel Team (ROT)  
een belangrijke coördinerende rol, ondersteund door de afdeling Crisisbeheersing.  
Tjeerd Neumann (Operationeel Leider) en Hanneke Bergsma (Algemeen Commandant 
Brandweer/scenarioteam) over besluitvorming tijdens de coronacrisis. 

22 Risicogericht Organisatie

Tjeerd Neumann

Tjeerd: “In crisisbestrijding volg je een vast patroon: beeldvorming, 
oordeel, besluitvorming. Het beeld bepaal je met alle betrokken 
partijen: dit is er gebeurd. Met betrekking tot COVID-19 heb je het 
dan bijvoorbeeld over de druk op zorginstellingen of toenemende 
relbereidheid. Dat beeld leg je op tafel voor een oordeel. Wat zijn 
de risico’s voor de samenleving? Hoe spelen wij daarop in? Met 
behulp van beeldvorming, oordeel en besluitvorming kunnen we 
goede uitvoering geven aan de landelijke besluiten en adviseren 
we het bestuur van de veiligheidsregio.”

Informatiestroom borgen
Hanneke: “De veiligheidsregio bereidt zich voor op de risico’s van 
een grootschalige ziektegolf. Welk effect heeft dat op de ver-
storing van de maatschappij? En op onze eigen organisatie? 
Daar hebben we eerder diverse scenario’s voor ontwikkeld. 
In februari 2020, toen iedereen zich afvroeg wat COVID-19 
voor Nederland zou betekenen, hebben wij het als veilig-
heidsregio multidisciplinair opgepakt. Toen op 12 maart 
de intelligente lockdown werd afgekondigd, hoefden 
we slechts een knop in te drukken en de crisisfunctiona-
rissen konden aan de slag. Daarna zijn we onze infor-
matiepositie blijven bijwerken, want er waren voort-
durend nieuwe ontwikkelingen. De backoffice had 
onder meer de taak om de informatiestroom naar het 
Regionaal Operationeel Team (ROT) te borgen.”

Tjeerd: “In het begin van de crisis draaide het ROT  
piketdiensten van een week. Hoewel je tussentijds op 
de hoogte blijft van de ontwikkelingen, merk je toch 
dat er sprake is van een informatiegat als je na drie of 
vier weken aan de volgende piketdienst begint.  
Continuïteit is enorm belangrijk en daar zorgde de back- 
office voor: diverse collega’s van de afdelingen Crisisbeheer-
sing en Risicoduiding. Inmiddels draaien we piketdiensten van 
drie weken, synchroon aan de cycli die het Rijk hanteert bij het 
bepalen van de landelijke maatregelen.”

Sturen met partners
Hanneke: “De coronacrisis wijkt in veel opzichten af van het 
reguliere: qua aard, omvang en landelijke maatregelen. Daar richt-
ten we dus ook de crisisbeheersing op in. We handelen naar de 
specifieke risico’s die deze crisis met zich meebrengt. We denken in 
mogelijke scenario’s en ontwikkelen denkrichtingen voor bijbeho-
rende maatregelen. We bespraken bijvoorbeeld de vieringen van 
Koningsdag en Bevrijdingsdag. Hoe denken we dat mensen gaan 
handelen? En hoe willen wij dát ze gaan handelen? Daar ga je op 
sturen. Dat doen we niet alleen, maar met behulp van alle part-
ners. We hebben via Bevolkingszorg korte lijnen met gemeenten, 
en zij staan bijvoorbeeld weer in contact met de horeca.”
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Tjeerd: “We moeten vorm geven aan een scenario 
zonder einde. Daarnaast beslaat de coronapandemie 
de hele regio, terwijl we normaal gesproken lokaal 
incidenten bestrijden. Dat alles zorgt voor een compleet 
andere dynamiek. Neem het drukke paasweekeinde 
in 2020. Alles was toen nog nieuw, dat vergde in de 
aanloop naar dat weekend veel coördinatie en afstem-
ming. Toen kon je ook voor het eerst goed zien wat de 
regionale effecten zijn van maatregelen. Als locatie A 
bijvoorbeeld op slot gaat, wordt het drukker op loca-
tie B. Voor alle maatregelen geldt: je moet regionaal 
zoveel mogelijk één lijn trekken. Dat gaat nu beter dan 
tijdens het begin van de crisis. Het eigenbelang is weg. 
Iedereen snapt dat we het samen moeten doen.”

Scherp blijven
Hanneke: “In het begin ging de discussie vooral over 
wat wél mocht. Er is in het voorjaar bijvoorbeeld nog 
gesproken over de openstelling van de Keukenhof. Dat 
is niet gebeurd, maar dat het überhaupt een discussie-
punt was kun je je nu niet meer voorstellen. Het lastige 
is dat nieuwe besluiten en prognoses, zoals recentelijk 
de avondklok en nieuwe virusvarianten, elkaar snel 
opvolgen en dat geeft steeds een hele korte voorberei-
dingstijd tot de uitvoering.”

Tjeerd: “We moeten scherp blijven en tegelijkertijd 
wordt een zwaar beroep gedaan op ons uithoudings-
vermogen. Ik ben echt onwijs trots op de mensen 
binnen de VRHM – en daarbuiten – die het al zó lang 
volhouden om 24/7 paraat te staan.”

Hanneke: “Hoe vervelend deze crisis ook is, het levert 
enorm veel leerervaring op. Ik zie collega’s met passie 
voor hun vak, die eerder moeten worden afgeremd in 
hun enthousiasme dan dat ze het inmiddels zat zijn. Die 
energie en leermomenten zorgen ervoor dat we steeds 
meer kunnen putten uit een goedgevulde rugzak.”

Risicogericht Organisatie

‘ Vormgeven aan scenario 
zonder einde’

Hanneke Bergsma



‘Natte ontsmetting onhandig, 
maar noodzakelijk’

“ Het coronavirus kwam hier en Nederland 
ging in lockdown. Iedereen was voorzichtig 
en hield gepaste afstand, maar wij bleven ge-
woon ons werk doen. Het was een onzekere 
periode, want we wisten eigenlijk niet goed 
waar we aan toe waren. Hoe behandel je een 
uitruk met COVID-19 verdachte patiënten? 
Wat moet je daarna doen om jezelf zo goed 
mogelijk te ontsmetten?”

Decontaminatie
“ De afdeling Plannen, Procedures en Ontwik-

keling (PPO) stelde procedures op voor uitruk-
ken en ontsmetten. Bij assistentie ambulance 
of andere incidenten met COVID-19 verdachte 
patiënten kwamen we in actie met onze  
volledige uitrusting – uitrukpak aan, helm op, 
nekflappen dicht en ademlucht om. En daarna 
decontaminatie op de straat, de zogenoemde 
natte ontsmetting. Dat deden we eerst met de 
hogedrukspuit. Later kregen we borstels met 
zeep en nog weer later spuitflessen met ont-
smettingsmiddel. In samenwerking met PPO is 
de procedure beschreven in een taak-
kaart decontaminatie. Die informatie 
is vervolgens opgenomen in de 
Brandweerzorg App Hollands 
Midden.”

Inzettijdrestrictie
“ Liever hadden we dezelfde beschermingsmiddelen 

gehad als het ambulancepersoneel, maar vanwege 
de schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen 
was het roeien met de riemen die we hadden. Wel erg 
onhandig allemaal. Met volledige uitrusting en adem-
lucht word je beperkt in je zicht en bewegingsvrijheid. 
Vanwege de flesinhoud heb je met ademlucht boven-
dien – inclusief ontsmetten – een inzettijdrestrictie van 
ongeveer een half uur. Red je dat niet, dan moet je 
worden afgelost door een tweede team. Dat was soms 
kielekiele. Bijkomend nadeel is dat de extra tijd die je 
kwijt bent aan ontsmetten ten koste kan gaan van een 
volgende uitruk.”

Resultaat
“ Het was niet ideaal, maar wel noodzakelijk. Inmiddels 

is het gelukt om geschikte wegwerpbare bescher-
mingsmiddelen aan te schaffen: een set met overall, 
handschoenen, mondkapje en veiligheidsbril. In eerste 
instantie was dit een tijdelijke oplossing gericht op de 
jaarwisseling, maar ik ben toch wel erg blij dat dit de 
definitieve procedure is geworden.”

Brandweer is hulpverlening. Maar hoe bescherm je jouw eigen manschappen 
tegen besmetting met het coronavirus? Sander Biever, bevelvoerder in kazerne 
Alphen aan den Rijn, vertelt over uitruk- en ontsmettingsprocedures bij  
incidenten met COVID-19 verdachte patiënten.
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Lokale verschillen
“ Regionaal hebben de veiligheidsregio’s onder meer 

de taak om het landelijke beleid door te zetten. Dat is 
complex. Je hebt te maken met een rijksoverheid die 
landelijke maatregelen neemt en met 25 veiligheids- 
regio’s die het beleid vertalen naar regionale bood-
schappen. Binnen de VRHM heb je weer te maken 
met 18 gemeenten en lokale verschillen; in de stad 
communiceer je anders dan in landelijk gebied. Om zo 
eenduidig mogelijk te zijn is er dus zowel afstemming 
nodig tussen de veiligheidsregio’s onderling als met de 
gemeenten.”

Woordvoerderslijnen
“ In het Regionaal Beleidsteam Hollands Midden is be-

sloten dat niet de voorzitter van de veiligheidsregio, 
Henri Lenferink, maar alle burgemeesters lokaal in 
hun eigen gemeente een boegbeeldrol zouden  
vervullen, omdat inwoners met hen de meeste affini-
teit hebben.  
 
 

 
Als veiligheidsregio leverden we woordvoerderslijnen 
om de eenduidigheid te bewaken en gaven we ruimte 
voor de couleur locale. Daarnaast ontwikkelen we ma-
teriaal voor specifieke regionale thema’s, zoals carna-
val en waterrecreatie; materiaal dat iedere gemeente 
kan gebruiken.”

Duidingstafel
“ Sinds de zomer werken we samen met een zogenoem-

de duidingstafel, waarin veiligheidsregio en GGD 
de besmettingscijfers tegen het licht houden. Wat 
betekenen die cijfers? Waar loopt het aantal besmet-
tingen zichtbaar op? Met push-campagnes op social 
media spelen we daar heel gericht op in. Uit de regio 
– BOA’s en politie – kwamen ook geluiden dat jonge-
ren als doelgroep extra aandacht vereisten. Daardoor 
is in Hollands Midden de campagne Slimmer Chillen 
ontstaan, die later werd geadopteerd door meer 
veiligheidsregio’s. Een mooi voorbeeld van de manier 
waarop je lokaal het landelijk beleid kunt aanvullen 
met een risicogerichte aanpak.”

In crisissituaties is de veiligheidsregio  
óók verantwoordelijk voor de coördinatie  
en strategie op het gebied van crisis- 
communicatie. Casper Kruizinga, specialist 

Risico- en Crisiscommunicatie, vertelt over 
de aanpak tijdens de coronacrisis.

“De risicogerichte aanpak bij de crisiscommu-
nicatie over de coronapandemie kent twee 

speerpunten. Ten eerste is het belangrijk 
dat ‘de overheid’ een eenduidige bood-
schap overbrengt. Gebeurt dit niet, dan 
doet dat afbreuk aan de geloofwaardig-
heid én de impact van de communica-
tie. Ten tweede handel je op basis van 
de ontwikkelingen naar wat nodig 
is. Je duidt de risico’s en past daar de 
communicatiestrategie op aan.”

‘ Eenduidige communicatie 
belangrijk’
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Om de landelijke coronamaatregelen te kunnen  
uitvoeren, werden – tot aan de inwerkingtreding  
van de tijdelijke coronawet op 1 december –  
regionale noodverordeningen gemaakt door de  
veiligheidsregio’s. Dat was steeds een pittige klus, 
vertelt Peter Kessels, afdelingsmanager  
Strategie en Beleid. 

“ Noodverordeningen komen normaal gesproken niet vaak 
voor; de gemiddelde juridische ambtenaar krijgt er mis-
schien één keer in zijn carrière mee te maken. In het 
afgelopen jaar hebben we achttien noodverordenin-
gen gemaakt. In Hollands Midden zijn we er direct 
na afkondiging van de intelligente lockdown mee 
aan de slag gegaan. Niet alle veiligheidsregio’s 
deden dat. De eerste noodverordening hebben 
we helemaal zelf gemaakt, dat was echt wel even 
zoeken. Daarna volgden landelijke modellen als 
basis van de regionale noodverordeningen.”

Snelheid
“ Het was steeds keihard werken. Dat zat ‘m in de 

eerste plaats in de snelheid die was geboden. De 
minister kon bij nacht en ontij een besluit nemen en 
vervolgens moesten wij binnen enkele uren de nood-
verordening afstemmen, tekenen en publiceren. Er 
was een maatregel waarbij bijeenkomsten met meer 
dan vijftig mensen moesten worden gemeld bij de 
veiligheidsregio’s. Toen hebben we in het weekend 
snel een digitaal meldingsformulier gemaakt.”

“ Daarnaast ging veel werk zitten in het beantwoor-
den van de uitvoerings- en interpretatievragen. Er 
was veel onduidelijkheid en de maatregelen wa-
ren niet altijd even logisch. Daar komt bij dat onze 
huidige samenleving complex is. Een buurthuis is 
tegenwoordig méér dan een ontmoetingsplek, soms 
compleet met een bibliotheek, kinderopvang en 
een restaurant. Moet álles dicht of mogen sommige 
delen openblijven?”

Betrokkenheid
“ De tendens is: als je het niet weet, neem je contact 

op met de veiligheidsregio. Om alle vragen te be-
antwoorden hebben we een juridisch loket ingericht 
– waarvan ik voorzitter ben -, samengesteld uit een 
vertegenwoordiging van gemeenten en de veilig-
heidsregio. In het begin van de crisis hadden we drie 
à vier keer per week overleg met elkaar en daarnaast 
veel e-mail- en WhatsApp-contact. Uiteindelijk vind 
je je spoor en krijg je er handigheid in. We hebben 
een leuke club mensen bij elkaar, die altijd paraat 
staat om advies te geven. Die betrokkenheid is ken-
merkend voor deze crisis en daar ben ik trots op.”
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‘ Snel afstemmen, 
tekenen en publiceren’



Gaan we linksaf of rechtsaf? De  
noodverordeningen ter bestrijding van de 
coronapandemie riepen dikwijls vragen op. 
Sigrid Kunnen, beleidsmedewerker openbare 
orde en veiligheid bij HLTsamen (Hillegom, 
Lisse en Teylingen), over de richtinggevende 
rol van Veiligheidsregio Hollands Midden.

“ Gemeenten hebben een belangrijke rol in de bestrijding 
van COVID-19. Deze crisis raakt de maatschappij in haar 
haarvaten. We hebben niet alleen te maken met gezond-
heidsaspecten, maar ook met sociaal-maatschappelijke 
gevolgen. Dan kom je uit bij de afdelingen Bevolkingszorg 
van de gemeenten. Hoe zorgen wij ervoor dat onze  
inwoners gehoor geven aan wat nodig is?”

Druk op handhaving
“ Het handhaven van de anderhalvemetermaatregel en het 

voorkomen van drukte waren de voornaamste opgaven. 
Hiervoor is noodverordening op noodverordening opge-
steld. Maar hoe moet je die precies opvatten? Je kon de 
maatregelen soms op verschillende manieren interprete-
ren. Dat zorgde met name voor druk bij handhaving, want 
waar moet je precies op handhaven als de maatregelen 
niet duidelijk zijn? Ook ondernemers zochten contact met 
vragen waar wij niet altijd direct een pasklaar antwoord op 
hadden.”

Handelingskader
“ Het was daarom heel fijn dat de veiligheidsregio na elke 

noodverordening een regionaal handelingskader opstelde: 

dit is de lijn die we met z’n allen inzetten.  
Dat schepte duidelijkheid en gaf rust. Het hande-
lingskader maakte ook een einde aan de ongelijk-
heid in de regio, die aan het begin van de crisis 
zichtbaar was. In HLT hadden we bijvoorbeeld te 
maken met bowlingbanen die open wilden blijven, 
omdat dit in een andere gemeente ook zo zou 
zijn. Een heldere regionale lijn helpt dan enorm.”

Stabilisatie
“ Na elke noodverordening was het even chaos 

en daarna trad stabilisatie op. De afstemming 
tussen gemeenten, partners en veiligheidsregio 
was super. Samen hebben we veel voor elkaar 
gekregen. De drukte tijdens het bollenseizoen en 
het vaarseizoen zijn mooie voorbeelden. In het 
bollenseizoen trokken veel mensen eropuit. Met 
wegafzettingen en verkeersregelaars is dat in 
goede banen geleid. Tijdens het vaarseizoen kon-
den we door actief surveilleren en handhaven in 
samenwerking met de boa’s, waterpolitie en de 
reddingsbrigade een floatingparty voorkomen.”

‘ Heldere lijn gaf 
veel rust
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Iedereen heeft te maken met  
het COVID-19, dus ook jongeren.  
Veiligheidsregio Hollands Midden 
liet de campagne Slimmer Chillen 
ontwikkelen om deze doelgroep  
te bereiken. Maja Brouwer won een 
cadeaubon van 50 euro door een 
ludiek filmpje op te nemen over  
de coronamaatregelen.

“ Tijdens de eerste lockdown danste ik omdat 
ik niet naar school hoefde. Er was nog veel 
onduidelijk en het zou misschien maar een 
weekje duren. Dat pakte heel anders uit. Ik 
heb geprobeerd me aan de maatregelen te 
houden: handen wassen – ook al ben ik aller-
gisch voor zeep – en anderhalve meter afstand. 
Ik vond het moeilijk, want ik heb een super 
sociaal leven. Af en toe zag ik wel mensen, dat 
mocht toen nog. Maar veel minder dan nor-
maal en vaak buiten en op afstand.”

Fel aangekeken
“ Hoewel we ons aan de maatregelen hielden, zijn 

mijn vrienden en ik verschillende keren fel aangeke-
ken door mensen die blijkbaar vonden dat wij iets 
deden wat niet kon. Daarom was ik wel blij met de 
campagne Slimmer Chillen = Corona Killen. Die was 
er voornamelijk op gericht om te laten zien wat er 
wél mocht. Het was positieve aandacht in plaats van 
de boodschap dat jongeren degenen waren die het 
voor de rest verpestten.”

“ Het idee om zelf een filmpje in te sturen ontstond 
toen we met een groepje vrienden buiten aan het 
kaarten waren. Om ervoor te zorgen dat we op 
anderhalve meter afstand van elkaar bleven, had-
den we de kaartenpot op een skateboard gezet en 
rolden die naar elkaar door. Toen dacht ik: hé, dit is 
perfect voor Slimmer Chillen! Grappig dat ik daar-
mee een cadeaubon won.”

Nieuwe start
“ Ik snap dat er maatregelen zijn, maar ik ben er 

inmiddels wel klaar mee. Met sommige jongeren 
gaat het echt niet goed. Ze zitten vast in hun eigen 
beperkte wereldje. Zelf overweeg ik te stoppen met 
mijn theaterstudie. Ik heb veel heimwee gehad toen 
ik vanuit Leiden op kamers ging in Arnhem.  
Eenmaal gewend brak de coronacrisis uit en was  
ik voornamelijk weer in Leiden. Het liefst wil ik een 
compleet nieuwe start maken.”

‘ Blij met positieve aandacht 
van Slimmer Chillen’
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Werken aan 
brandveilig  
gedrag

Ouderen adviseren  
in Alphen aan den Rijn  
 
Zelfredzaamheid van burgers betreft ook ouderen. 
Een kwetsbare doelgroep gezien het feit dat branden 
zich steeds sneller ontwikkelen en ouderen langer 
de tijd nodig hebben om weg te komen. Gemeente 
Alphen aan den Rijn onderkent dit probleem en heeft 
dit als aandachtspunt opgenomen in het integraal 
veiligheidsplan. Reden om samen met de gemeente 
een pilot te starten, om ouderen beter te informeren 
over de gevaren en risico’s omtrent brandveiligheid en 
ze mee te nemen in hun handelingsperspectief.
 

Er wordt vooraf een selectie gemaakt van senioren 
die in verouderde panden wonen. Medewerkers 
van de gemeente doen veiligheidscontroles bij deze 
mensen en adviseurs van team Brandveilig Leven gaan 
met hen mee. Zo’n controle is een momentopname, 
maar doel is ook naar de lange termijn te kijken. 
Dan gaat het bijvoorbeeld om het onderhoud aan 
rookmelders, maar ook over de plekken waar je het 
best je scootmobiel kunt parkeren. De hoop is dat 
de adviezen helpen om branden en slachtoffers te 
voorkomen. 

Naast het blussen van branden werkt de 
brandweer ook aan de zelfredzaamheid 
van burgers in brandgevaarlijke situaties. 
Het belang hiervan wordt benadrukt door 
grootschalige incidenten zoals in het cel-
lencomplex op Schiphol (2005) en bij GGZ-
instelling Rivierduinen (2011). Bovendien 
is de trend dat branden steeds heftiger 
worden – onder meer veroorzaakt door 
gebruik van brandbaarder materiaal en 
isolatie van panden – nog niet ten einde. 
Maar hoe zorg je ervoor dat ‘de burger’ 
zich bewust is van brandveiligheid en weet 
wat te doen in noodsituaties met vlammen 
en rook? Drie voorbeelden van het werk 
van team Brandveilig Leven, in samenwer-
king met collega’s en netwerkpartners.

 

De Brandpreventieweken
Actieve gebruikers van social media kan het bijna niet 
zijn ontgaan: de maand oktober staat in het teken van 
de landelijke Brandpreventieweken. Door middel van 
een vooral online gevoerde campagne wordt via diverse 
kanalen aandacht gevraagd voor het thema ‘Rookmel-
ders redden levens’. Doel is om een verhoging te be-
reiken van het aantal juist geplaatste rookmelders, die 
in elke ruimte goed hoorbaar zijn en die goed worden 
onderhouden. Ook wordt ingezet op kennis van de wet-
telijke verplichting tot het hebben van een rookmelder 
op elke verdieping per juli 2022. 
Met de campagne ‘Rookmelders redden levens’ wordt 
maximaal ingezet op online campagnemiddelen, waar-
onder een website, een online adviesinstrument over 
rookmelders en berichten op social media. Voor de 
verspreiding worden de social mediakanalen ingezet van 
zowel de veiligheidsregio als de brandweer. Mede door-
dat de campagne volop wordt gedeeld door collega’s en 
vrijwilligers, wordt een breed publiek bereikt.
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Brandweervoertuigen geven voorlichting
In het voorjaar start Brandweer Hollands Midden met het beplakken 
van brandweervoertuigen met brandveiligheidsboodschappen. Op deze 
manier proberen we het brandveiligheidsbewustzijn van de inwoners van 
Hollands midden te vergroten en ze te stimuleren tot brandveiliger ge-
drag. Sinds de zomer kan iedereen in Hollands Midden, van Hillegom tot 
en met Lekkerkerk en van Katwijk tot en met Nieuwerbrug een van  
de ‘boodschappenwagens’ tegenkomen.

Pilot Toezicht en  
Brandveilig Leven  
op basisscholen
 
Op 3 november geeft de afdeling Brandveiligheid 
een online presentatie aan schoolbesturen van 
een aantal basisscholen in Hollands Midden. Dit is 
onderdeel van een pilot waarbij adviseurs in gesprek 
gaan met schoolbesturen omdat de werkwijze bij 
toezicht verandert. Om brandveiligheid structureel 
te borgen binnen de schoolorganisaties, is het 
doel te komen tot een situatie waarbij niet pas 
actie ondernomen wordt naar aanleiding van een 
brandveiligheidscontrole. Die controles wil de afdeling 
ombouwen naar schoolorganisaties die brandveiligheid 
structureel hebben geborgd binnen hun eigen 
organisaties. De schoolorganisaties pakken hun eigen 
verantwoordelijkheid in dit traject, waardoor een hoger 
bewustzijn wordt gecreëerd, waarbij de brandweer als 
vraagbaak dient voor de scholen.

In plaats van periodieke controles per locatie gaan de 
adviseurs naar een periodiek overleg over brandveiligheid 
binnen de organisatie, waarin zij een aantal zaken 
bespreken. De structurele thema’s, zoals bouwkundige, 
installatietechnische maar vooral ook de organisatorische 
aspecten, komen hierbij aan de orde. De borging en het 
bewustzijn zijn accenten die bij elk thema extra aandacht 
krijgen. 
Doel is zo efficiënter om te gaan met de beschikbare 
capaciteit; immers als basisscholen hun brandveiligheid 
(mede) door de informatievoorziening van de VRHM 
goed op orde heeft zijn (veel) minder controles nodig. 
De scholen zijn daar dan structureel mee bezig en 
borgen de veiligheid binnen de organisatie. De adviseurs 
van de VRHM blijven structureel in contact met de 
schoolorganisaties en komen langs wanneer er echt 
behoefte aan is. Daarnaast kunnen de besturen rekenen 
op relevante checklists en advies op afstand. Ook staan 
kennisdagen op de planning waarbij schoolbesturen van 
elkaar kunnen leren. Doel is elkaar scherp te houden en 
echt met elkaar in verbinding komen.

In gesprek met 
woningcorporaties
Parallel aan de samenwerking in Alphen aan den 
Rijn wil de afdeling Brandveiligheid gesprekken 
aangaan met achttien woningcorporaties in de 
regio Hollands Midden. Ook hier vormen langer 
thuiswonende ouderen een belangrijk speerpunt, 
maar er zijn meer items waarvan het wenselijk is 
dat een dialoog op gang komt om meer risicoge-
richt na te denken over brandveiligheid.
 
Ouderen – zeker diegenen met een of meer beper-
kingen – hebben meer tijd nodig om te vluchten. 
Dat is iets dat ook woningcorporaties zich moeten 
realiseren. In geval van brand hebben mensen 
slechts drie minuten de tijd om weg te komen, dus 
dan is het zeker bij ouderen noodzaak dat zij tijdig 
worden gealarmeerd. De rookmelders moeten dus 
in orde zijn. Daarnaast speelt mee dat de adviseurs 
steeds vaker op scootmobielen stuiten, die die 
her en der in woongebouwen worden gestald en 
opgeladen.  
Een ander gespreksonderwerp is het toenemende 
gebruik van elektrische auto’s. Vanuit het oogpunt 
van brandbestrijding heeft het niet de voorkeur 
van de brandweer dat deze worden opgeladen in 
een parkeergarage, maar dat lijkt onontkoombaar. 
Doel is via de gesprekken met woningcorporaties 
te komen tot voor alle betrokkenen aanvaardbare 
en veilige oplossingen.
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Interne wervings- 
campagne ambassadeurs 
Brandveilig Leven 
Niets is erger dan erachter komen dat een incident 
minder ernstig had kunnen aflopen als bijvoorbeeld 
de nooduitgang wél toegankelijk was geweest. Team 
Brandveilig Leven zet daarom in op bewustwording 
over brandveiligheid en het stimuleren van veiliger 
gedrag. Iedereen kan een steentje bijdragen. Doel is 
samen het aantal slachtoffers naar beneden te krij-
gen. Daarom wordt er een interne wervingscampagne 
opgezet om collega’s te werven die als ambassadeur 
voor brandveiligheid willen optreden.

Kerncijfers Brand- 
veiligheid en  
Omgevingsveiligheid

1.331 adviezen Omgevingsveiligheid (WABO)

236 adviezen Evenementenveiligheid

1.735 adviezen Bereikbaarheid voor repressie

1.639 adviezen Overig

641 controles brandveiligheid

45 hercontroles brandveiligheid

4 controledossiers overgedragen

87% adviezen Omgevingsveiligheid binnen  
behandeltermijn

 

Risicogericht en  
COVID-19 in het kort  
 
Andere opzet crisisbeheersing: ROT-C
Wat de COVID-19 crisisbeheersing betreft gaat de 
VRHM eind mei in een andere opzet werken. Vanaf 
dat moment is er een vast Regionaal Operationeel 
Team, het ROT-C, waarbij de C staat voor 
COVID-19. Dat betekent een vaste operationeel 
leider en vaste algemeen commandanten 
van de politie, de GHOR, de brandweer en 
bevolkingszorg. Daaromheen zit een vaste staf 
voor informatiemanagement, noodverordeningen, 
risico- en crisiscommunicatie en het uitwerken van 
nieuwe scenario’s. Bij dat laatste gaat het dan om 
voorbereiding op nieuwe uitbraken en een tweede 
golf. En in acute situaties, wat dat ook mag zijn, 
komt gewoon het parate ROT bijeen.

Jongerencampagne Slimmer chillen = 
Corona killen
In april start de VRHM met de jongerencampagne 
‘Slimmer chillen = Corona killen’. De campagne 
wordt op poten gezet omdat we merken dat 
jongeren het best lastig vinden om hun weg 
te vinden in het woud van door de overheid 
opgelegde coronabeperkingen, en dat zij daar ook 
de noodzaak niet altijd van inzien. Doel is jongeren 
een handje te helpen in deze lastige tijd. Via een 
constante stroom van korte videoboodschappen 
worden jongeren en studenten uitgedaagd om 
hun creativiteit te gebruiken: ‘Hoe slaag jij erin 
om slimmer te chillen, rekening houdend met 
die anderhalve meter afstand?’ De beste ideeën 
krijgen wekelijks een cadeaucheque en krijgen een 
plekje op het platform slimmerchillen.nl.

Al snel na de start wordt de campagne breed 
opgepakt en haken nog tien veiligheidsregio’s 
aan: van Groningen tot Zuid-Holland Zuid en van 
Kennemerland tot Noord- en Oost Gelderland. 
Dat ook minister Ferd Grapperhaus, op bezoek bij 
de VRHM, jongeren in een korte videoboodschap 
oproept tot #slimmerchillen leidt tot een hausse 
aan media-aandacht. Met nieuwsitems op onder 
andere Radio 538, Radio 2, bij de NOS, NOS Stories, 
Nu.NL, RTL Nieuws, Op1 en Jinek. Zelfs premier 
Mark Rutte heeft het in het radioprogramma ‘Met 
het oog op morgen’ over ‘slimmer chillen’. 

De campagnevideo’s van #slimmerchillen worden 
in elke deelnemende veiligheidsregio in kant-
en-klare social media pakketten aangeleverd bij 
zoveel mogelijk organisaties, instanties en partners 
die met jongeren te maken hebben. Zodat zij het 
materiaal eenvoudig via hun kanalen kunnen 
verspreiden. 
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Sjaak de Gouw  
als ‘hulplijn’
Wat te doen als je verliefd bent? Waarom kiezen 
we voor immuniteit als we niet zeker weten of 
dat werkt? En: hoe erg is het als je op minder dan 
anderhalve meter afstand van elkaar chillt als 
niemand klachten heeft? Zomaar wat vragen van 
jongeren aan Sjaak de Gouw, directeur Publieke 
Gezondheid Hollands Midden. Hij beantwoordt in 
het voorjaar als deskundige ‘hulplijn’ via korte  
video’s van #slimmerchillen deze en andere  
vragen. De video’s worden goed gedeeld op 
sociale media, met als hoogtepunt de video over 
‘Waarom kiezen we voor immuniteit opbouwen’, 
die op Twitter 32.000 keer bekeken wordt. 

In september gaat de website Hollands Midden 
Veilig live. Hier vinden burgers informatie over 
veiligheidsrisico’s, handelingsperspectieven en 
actuele incidenten in onze regio.
De extreme explosie in Beiroet, een grote brand 
in de omgeving, een waarschuwing voor extreme 
weersomstandigheden, een eigen ervaring of 
een actualiteit in het nieuws triggert mensen om 
over specifieke risico’s te willen lezen. 
Informatie over de risico’s in onze regio zijn op 
www.hollandsmiddenveilig.nl altijd voorhanden, 
met bijhorende handelingsperspectieven. 

Deze handelingsperspectieven worden op het 
platform getoond op het moment dat er daad-
werkelijk een incident is. De actuele crisis wordt 
zo als momentum gebruikt om actief over risico’s 
te communiceren. Door vanuit het platform 
risicocommunicatie boodschappen te koppelen 
aan operationele crisiscommunicatie, faciliteert 
de website betrouwbare en eenduidige infor-
matievoorziening aan de inwoners van Hollands 
Midden. Voor, tijdens en na een crisis.

Website Hollands Midden 
Veilig vergroot zelfredzaamheid

Druk met evenementen die niet doorgaan
Voor de evenementenadviseurs van de VRHM en de 
GHOR is 2020 een bijzonder jaar. Ze hebben hun  
handen vol aan evenementen die niet doorgaan.  
Vanaf half maart 2020 mogen er geen evenementen 
meer worden georganiseerd.
 
Claire Verhaar, adviseur risicobeheersing voor GHOR  
Hollands Midden: “Geen evenementen betekende niet 
per se dat het rustiger was. Al snel na de eerste corona- 
maatregelen kwam er een landelijk toetsingskader 
evenementen en moesten alle geplande evenementen 
worden geannuleerd. Een aantal grote evenementen 
vroegen meer aandacht. Neem de voorbereiding op  
3 oktober. De burgemeester en de horeca wilden dat  
3 oktober een ‘gewone zaterdag’ zou zijn. Dan komen  
er vragen op: wat als er toch mensen naar Leiden  
komen in de hoop dat er iets georganiseerd wordt?  
Wat als het druk wordt in de stad en mensen nergens 
naar toe kunnen om feest te vieren? Ik ben nog nooit  
zo druk geweest met iets dat niet doorgaat.”
 
Mooi om te zien is dat organisatoren en gemeenten naar 
nieuwe mogelijkheden zoeken, om een evenement toch 
door te laten gaan. Claire: “Zoals bijvoorbeeld Sinter-
klaas. Via de digitale weg hebben verschillende gemeen-
ten toch een intocht gehouden. Hulde aan de creativiteit 
van de organisatoren! Persoonlijk hoop ik in 2021 weer 
over de gebruikelijke intochten te kunnen adviseren.” 
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Risicogericht  
overig in het kort  
 
Citrix-server aangevallen
Op 13 januari worden we door het Nationaal 
Cyber Security Centrum gewaarschuwd voor een 
zeer ernstige kwetsbaarheid in Citrix-servers. Deze 
kwetsbaarheid wordt qua ernst ingeschaald op een 
9,8 op een schaal van 1 t/m 10. Veel Nederlandse 
Citrix-servers zijn kwetsbaar voor aanvallen en 
aanvallers zijn wereldwijd op zoek naar kwetsbare 
machines. Ook onze Citrix-webserver wordt 
aangevallen. Hoewel de aanvallers geen schade 
aan ons systeem aanrichten, schakelen we de 
software wel enige tijd uit voorzorg uit. 

Squit2020: beter voorbereid  
op Omgevingswet
De sector Risico- en Crisisbeheersing is in 2020 
intensief bezig met de voorbereidingen om 
met het nieuwe registratie en werkprogramma 
Squit2020 te gaan werken. Medewerkers worden 
vanwege de coronamaatregelen online opgeleid 
en het programma wordt in mei in gebruik 
genomen. 

Met Squit2020 zijn we beter voorbereid op de 
nieuwe Omgevingswet. Er zijn aansluitingen op 
het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de digitale 
samenwerking met de gemeenten en partners. 
De toezichthouders zijn ook digitaal gegaan. Er 
kunnen digitaal aantekeningen worden gemaakt 
en de dossiers zijn in te zien tijdens  
het toezichtmoment. 

Samenwerking in crisis:  
GHOR Haaglanden, GHOR Hollands 
Midden en NAZW 
GHOR verbindt veiligheid en zorg, ook tijdens de 
coronacrisis. Het zorgnetwerk van GHOR is daar-
bij belangrijk: in de coronacrisis draait het om het 
verbinden van partijen in de zorg die normaal niet 
altijd met elkaar samenwerken. GHOR Hollands 
Midden werkte in het Regionaal Overleg Acute 
Zorgketen regio West al nauw samen met GHOR 
Haaglanden en het bureau Netwerk Acute Zorg 
regio West dat het ROAZ ondersteunt. De coronacri-
sis maakt de samenwerking tussen de verschillende 
(bestuurlijke) crisisteams hechter en zij geven een 
gezamenlijke nieuwsbrief uit. 

Afspraken
De ROAZ-regio West bestaat uit de verschillende 
ziekenhuizen, ambulancezorg, huisartsen(posten), 
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), Verpleeg- en 
Verzorgingshuizen, Thuiszorg (VVT), Gemeentelijke 
Gezondheidsdienst (GGD) en Geneeskundige Hulp-
verleningsorganisatie in de Regio (GHOR) uit de 
veiligheidsregio’s Hollands Midden en Haaglanden. 
Vanuit dit regionale overleg komen afspraken tot 
stand over de organisatie, samenwerking en verbe-
tering van de acute zorg binnen de regio. 

Intensieve samenwerking
Bijzondere tijden, zoals deze coronacrisis, vragen 
om een nog nauwere samenwerking met alle 
zorgpartners om patiënten de beste zorg te kunnen 
bieden. Intensieve afstemming vindt plaats tussen 
de voorzitter van het ROAZ en de twee Directeuren 
Publieke Gezondheid van Haaglanden en Hollands 
Midden. Ook is er regelmatig overleg tussen part-
ners uit de regio in vormen van crisiscoördinatie-
teams (CCT), zoals bij de ziekenhuizen, HAP’s en 
afvaardiging van VVT-instellingen. De bureaus van 
de GHOR en NAZW trekken hierin gezamenlijk op 
om de partners in de acute zorgketen te ondersteu-
nen waar nodig.

33Risicogericht overig in het kort



Directeur Veiligheidsregio/
Regionaal Commandant

Concern controller/
afdelingsmanager

Planning en Control

Strategie en beleid
Afdelingsmanager

Directie secretariaat
Coördinator

Ambtelijk secretaris OR

Brandweerzorg
Sectordirecteur

Risico- en Crisisbeheersing
Sectordirecteur

Bedrijfsvoering
Sectordirecteur

Personeel, Organisatie
en Communicatie

Afdelingsmanager

Informatiemanagement
Afdelingsmanager

Proces- en
Projectondersteuning

Afdelingsmanager

Facilitaire Zaken
Afdelingsmanager

Financiën
Afdelingsmanager

P&O-beheer 

P&O-advies

Communicatie

Informatievoorziening

ICT

Inkoop-verkoop

Frontoffice

Plannen, Procedures
en Ontwikkeling
Afdelingsmanager

Vakbekwaamheid
Afdelingsmanager

Beheer en Onderhoud
Afdelingsmanager

Cluster 
Beroepskazernes

Clustermanager

Integrale Planning
Afdelingsmanager

Cluster 
Vrijwilligerskazernes 

Noord
Clustermanager

Uitvoerend clustermanager

Cluster
Vrijwilligerskazernes

Midden
Clustermanager

Uitvoerend clustermanager

Cluster
Vrijwilligerskazernes 

Zuid
Clustermanager

Uitvoerend clustermanager

Steunpunt
  beheer APN

Steunpunt
  beheer LDZ

Steunpunt
  beheer GDA

Teammanager
Vakbekwaamheid

Kazernemanager 
LDZ

Kazernemanager 
LDN

Kazernemanager 
GDA

Kazernemanager 
APN

11 ploegchefs

15 ploegchefs

15 ploegchefs

Risicoduiding
  Afdelingsmanager

Risicoadvisering
Afdelingsmanager

Brandveiligheid
Afdelingsmanager

Crisisbeheersing
Afdelingsmanager

Omgevingsveiligheid

Objectpreparatie

Administratie

Planbeoordeling

Toezicht

Brandveilig leven

Bureau Gemeentelijke
Crisisbeheersing

Coördinerend functionaris

Veiligheid

Sturing

H
ulpverlening

    O
rganisatieontw

ikkeling en -ondersteuning

12 senior bevelvoerders

Beroepskazernes

Vrijw
illige kazernes

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Aansturing

34



H
ulpverlening

Hulpverlenen in  
een crisisjaar

Wat zijn de gevolgen van de pandemie 
voor de manier waarop hulpverleners 
hun werk doen? Met welke beperkingen 
krijgen zij te maken? Ontstaan er ook 
nieuwe mogelijkheden?  
Vier voorbeelden van hulpverlening  
in het coronacrisisjaar 2020.

Hulpverlening Organisatie

Hulpverlening Werkvloer

Hulpverlening Partner

Hulpverlening Samenleving
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Ook voor teamchef Meldkamer 
Brandweer Erwin Verhart  
betekent de coronacrisis dat hij  
zijn hulpverlenende werk thuis 
moet gaan doen. En wat blijkt? 
Dat gaat prima. Hij ziet daar 
zelfs veel voordelen in. Ook 
met het oog op de toekomst.

“ Toen COVID-19 kwam hebben 
we snel moeten handelen. Thuis 
werken was het devies. Ook voor 
ons, als dat mogelijk was. En dat 
kan ook gedeeltelijk. Thuis heb 
ik inmiddels dezelfde faciliteiten 
als op het werk. De computer, de 
schermen, de logins, de bestan-
den; overal kan ik bij. Het werkt 
goed. Het invullen van roosters, het 
bijhouden van naslagsystemen, het 
plannen van scholingen; dat soort 
taken verricht ik vanuit huis. Interre-
gionaal overleg voer ik via Teams. Op 
deze manier werken heeft voordelen 
en nadelen, maar het werkt voor mij 
vooral uitstekend.”

Tijd winnen
“ Vroeg of laat is COVID-19 een gepasseerd station. 

Ik verwacht dat we dan gaan kijken naar de mo-
gelijkheden om standaard een of twee dagen per 
week thuis te blijven werken. Het scheelt enorm 
veel reisuren. Ik heb veel contact met de col-
lega’s van ander meldkamers die ook vanuit huis 
werken. Omdat we via de techniek met en aan 
elkaar verbonden zijn, kunnen we gezamenlijk 
onderwerpen oppakken en ook landelijk overleg 
voeren. Voorheen gebeurde dat fysiek; zeker 25 
medewerkers uit 25 regio’s kwamen regelmatig 
naar Arnhem voor overleg. Ik reisde er, omdat ik 
in verschillende werkgroepen actief ben, zeker 
drie keer per maand naartoe. Doordat de reistijd 
verdwijnt, winnen we allemaal tijd. Ik kan me 
voorstellen dat dit voor iedereen én voor de orga-
nisatie interessant zal blijven.”

Focussen
“ Via Teams werken is wel een stuk sterieler. Het 

tonen van emoties en uiten van reacties gebeurt 
vaak binnen de lijntjes. En dat is jammer. Een 
voordeel is dat het een stuk eenvoudiger is om 
ergens op te focussen als het sociale aspect ont-
breekt. Als iets af moet, is het fijn om daar rustig 
voor te gaan zitten. In mijn geval lukt dat thuis 
beter dan op de zaak. Daar staan de deuren open 
en loop ik te makkelijk heen en weer voor een 
praatje met een collega.”

Minder meldingen
“ Er waren iets minder meldingen in 2020. Het leek 

iets rustiger op de meldkamer, maar er is geen 
verband met het COVID-19 virus aangetoond. 
Het zou kunnen dat er minder meldingen waren 
omdat mensen meer thuis waren en het ontdek-
kingsmoment van een brand eerder was. Maar 
het vele thuiswerken zou ook juist tot meer 
brandmeldingen kunnen leiden. Het is interessant 
om een mogelijk verband te onderzoeken.”

‘ Thuiswerken ook ná 
COVID-19 interessant’
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In juni staat de brandweerkazerne in 
Valkenburg bijna twee weken buiten 
dienst. Vijf manschappen testen  
positief op  COVID-19 en met hen  
moet een groot deel van de ploeg in 
quarantaine. Ploegchef Hans van der  
Nagel blikt terug. 

“ De GGD belde met de mededeling dat een van onze 
vrijwilligers positief was getest op COVID-19. En dat 
deze collega al besmettelijk was in de periode dat hij 
nog geen klachten had. Vrij snel daarna kreeg een 
tweede collega ook een positieve testuitslag. Ieder-
een moest zich laten testen. Uiteindelijk werden 
vijf manschappen positief getest. We konden onze 
paraatheid niet langer garanderen, er niet meer zijn 
voor onze burgers. En dat kwam heel hard aan.” 

Goed opgepakt
“ We hebben toen meerdere opties beke-

ken: van het inhuren van manschappen 
van andere kazernes tot uitbreiding 
van het verzorgingsgebied van omlig-
gende kazernes. Op basis van onder 
meer risico-inschattingen is voor de 
laatste optie gekozen: de repres-
sieve brandweerzorg werd opge-
pakt door de collega’s in Katwijk 
en de beroepskazernes in Leiden. 
In de week dat we daadwerkelijk 
buiten dienst waren, was een 
paard te water geraakt en waren 
er twee branden. Dat is goed op-
gepakt door de collega’s. Omdat 
een van de brandweervrijwilligers 
als beroepsbrandweerman in 
Leiden-Noord werkzaam is, moest 
ook daar een ploeg in quarantai-
ne. Door intern binnen het rooster 
te schuiven had dit verder geen 
gevolgen voor de paraatheid daar.”

Hectische periode
“ De periode tussen het telefoontje van de GGD en de 

sluiting van de kazerne was een hele hectische. Ik 
voerde elke dag tientallen telefoongesprekken. Met 
collega’s om ze te vertellen dat ze thuis moesten blij-
ven en dat ze zich moesten laten testen. Later om ze 
uit te leggen dat ze, ook al was hun testuitslag ne-
gatief, niet mochten werken. Met collega-ploegchefs 
en het Kernteam Brandweerzorg over de sluiting 
van de kazerne. Met de werkgevers van de vrijwilli-
gers om ze de ernst van de situatie uit te leggen. Tij-
dens deze periode waren we er voor elkaar. Contact 
met je vrienden en collega’s is het allerbelangrijkst 
tijdens quarantaine. We hebben elkaar er doorheen 
geholpen. Gelukkig is niemand van ons ernstig ziek 
geworden, en zijn we allemaal snel na de opening 
van de kazerne weer aan het werk gegaan.”

‘ We hebben elkaar er 
doorheen geholpen’
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“ Wij werken veel samen met de brandweer en die 
samenwerking loopt ook in coronatijd als vanzelf. We 
kennen elkaar goed; veel van onze medewerkers zijn 
bij de brandweer actief, veel brandweermensen bij ons. 
Dat maakt dat we regelmatig in elkaars keuken kijken. 
De brandweerorganisatie is een geoliede machine, en 
als ik ‘brandweer’ zeg bedoel ik eigenlijk de hele veilig-
heidsregio.”

Rood, wit en blauw
“ De Gemeenschappelijke Meldkamer is de plek waar 

we elkaar per definitie tegenkomen. Als ‘rood’ niet 
opneemt, neemt ‘blauw’ of ‘wit’ op, als ‘blauw’ niet 
opneemt, neemt ‘wit’ of ‘rood’ op en als wij niet opne-
men doen de ‘rode’ of ‘blauwe’ collega’s dat. COVID-19 
verandert daar niets aan. Daarnaast trekken we vaak 
samen op met de GHOR. Binnen de overleggen 
in de zorgketen komen we elkaar bijna 
dagelijks tegen. Dat die overleggen in 
coronatijd vooral via Teams plaatsvin-
den, werkt goed.” 

Brandweer first-responders
“ Wat wel anders is geworden, zijn de inzet-

ten. Er zijn corona-protocollen opgesteld 
rond het afhijsen van patiënten en rond de 
hulpverlening die first responders van de 
brandweer verlenen. De scholing van deze 
brandweer first-responders, iets wat wij 
normaliter verzorgen, heeft volledig  
stilgelegen. Zij worden op een andere  
manier ingezet; de richtlijnen waarop  
we reanimeren zijn op verzoek van de 
ambulancezorg door de Nederlandse 
Reanimatie Raad veranderd. Deze verande-
ring geldt voor alle reanimaties. Er wordt 
niet meer beademd, er wordt alleen nog 
massage toegepast. Wij hebben daar de 
instructies voor verzorgd.” 

Oefenen
“ De gezamenlijke (digitale) oefeningen die 

we in 2020 met de VRHM georganiseerd 
hebben, zagen er door de coronamaatre-
gelen anders uit. Je bent er niet met het 
regelen van een kerk of een sporthal. Vaak 
zijn grotere locaties nodig. Je kunt niet 
zomaar groepen mensen bij elkaar plaat-
sen. Groepen zijn kleiner, gezinnen worden 
bij elkaar geplaatst en het houden van 
afstand is noodzakelijk. Ook bij het ont-
wikkelen van deze nieuwe manieren van 
oefenen is de samenwerking uitstekend.”

Jan de Waard, algemeen manager bij de  
Regionale Ambulancevoorziening Hollands 
Midden (RAV), spreekt van een ‘geoliede  
machine’ als hem gevraagd wordt de  
samenwerking met de VRHM te typeren.  
In 2020 heeft hij dat volop ervaren.  
Rondom het afhijsen van patiënten en de 
hulpverlening van Brandweer First  
Responders zijn nieuwe afspraken met  
de VRHM gemaakt.

‘ First Responders op 
andere manier inzetten’
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“ Ik was als eerste op de kazerne, dus ik rukte uit als 
chauffeur en pompbediener. Op locatie constateer-
den we dat de galerijen vol rook stonden. Na over-
leg met de Officieren van Dienst van de brandweer 
en de ambulancedienst besloot de  
crisisdienst van de gemeente om de bewoners naar 
de sporthal te evacueren. Een collega nam mijn 
repressieve taken over, ik vertrok naar de sporthal 
om de deuren te openen en de opvang voor te 
bereiden.”

Geoefend
“ Gelukkig stond dit scenario, een brand met een 

evacuatie naar onze sporthal, in de draaiboeken; 
we hebben dit geoefend en de faciliteiten waren 
aanwezig. De evacuatie en opvang konden  
volledig coronaproof verlopen. De stoelen en tafels 
stonden op anderhalve meter van elkaar, voor-
zieningen als ontsmettingsmiddel en mondkapjes 
waren voorhanden.  
 
 
 
 

Gezien de maatregelen was bezoek niet toege-
staan, alleen de bewoners zelf werden de sporthal 
binnengelaten.”

Gesmeerd
“ De samenwerking tussen de hulpverlenende 

partijen verliep gesmeerd. Brandweer, politie en 
de ambulancedienst verzorgden de hulpverlening 
en de evacuatie op de plaats van het incident. De 
gemeente Oegstgeest droeg zorg voor het vervoer 
naar en van de sporthal. Er werd een bus gechar-
terd en ook de ambulancedienst werd ingezet. In de 
sporthal waren de politie en een tiental medewer-
kers van het Rode Kruis aanwezig om de bewoners 
gerust te stellen en te ondersteunen. Dat werd 
zichtbaar door de bewoners gewaardeerd; voor hen 
was dit een indrukwekkende ervaring.”

Aangenaam
“ We hebben de bewoners verwend met een drankje 

en een bittergarnituurtje. De burgemeester kwam 
naar de sporthal en ging met iedereen persoon-

lijk in gesprek. We hebben er samen alles 
aan gedaan om hun verblijf zo aange-

naam mogelijk te maken. Rond drie 
uur in de nacht werd het sein ‘brand 

meester’ gegeven en korte tijd 
daarna was de flat weer toegan-

kelijk. De bewoners konden, 
begeleid door de medewer-
kers van het Rode Kruis, 
terug naar hun woning. En 
daar waren ze aan toe. Ze 
waren moe. Het was voor 
velen van hen een lange 
zit geweest.”

Hans Rutten is werkzaam voor de gemeente Oegstgeest en als zodanig beheerder van 
sporthal De Cuyl. Ook is hij brandweervrijwilliger in het dorp. Deze twee werelden 
raken elkaar als Hans uitrukt naar een uitslaande brand in een seniorencomplex en de 
bewoners naar ‘zijn’ sporthal moeten worden geëvacueerd. 

‘ Scenario uit draaiboek 
wordt werkelijkheid’
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Hulpverlening  
en COVID-19 in het kort 

Eerbetoon aan de zorg
Zaterdag 28 maart brengen een aantal mede-
werkers van de VRHM samen met de politie bij 
het LUMC een eerbetoon aan de zorg.
Als reactie op het eerbetoon volgt deze mooie 
bedankbrief van prof. dr. Willy Spaan, Voorzit-
ter van de Raad van Bestuur van het LUMC:

“ Afgelopen zaterdag werden medewerkers in 
het LUMC verrast door een prachtige symfonie 
van hulpdiensten. In kort tijdsbestek organi-
seerde u afgevaardigden uit alle geledingen 
van de hulpdiensten in Hollands Midden om 
onze zorgmedewerkers in het LUMC, maar 
daarmee ook al die andere zorgmedewerkers 
in de regio, een hart onder de riem te steken. 
Wat een mooi moment hebben jullie ons  
zaterdagmiddag gegeven. Jullie staande  
ovatie gaf ons hernieuwde energie. Energie 
die we gebruiken om de beste zorg te blij-
ven bieden voor onze patiënten. We kregen 
er kippenvel van. Jullie eerbetoon maakt 
me trots. Trots op de tomeloze inzet van het 
zorgpersoneel in onze regio, maar ook op die 
van jullie. Want van álle hulpdiensten wordt 
immers een bijzondere bijdrage verwacht in 
deze uitzonderlijke tijd. Alleen samen met el-
kaar komen we deze periode door. Jullie actie 
van zaterdagmiddag helpt ons daarbij. Alleen 
samen kunnen we het verschil maken. De 
medewerkers in de zorg, in het LUMC, vech-
ten voor de levens van de patiënten. En jullie 
hartverwarmende ovatie helpt ons hiermee 
door te gaan. Dank jullie wel. Samen staan we 
sterk.”

Sympathiek gebaar  
Sligro Leiden
 
Arno de Jong, directeur van de Sligro aan de Leidse 
Rooseveltstraat, maakt op 1 april een sympathiek gebaar 
naar de brandweer, politie en RAV in Hollands Midden. 
Op gepaste afstand reikt hij vertegenwoordigers van de 
hulpdiensten dozen met paaschocolade uit om hen in 
deze pittige tijden een hart onder de riem te steken. Alle 
beroepsmedewerkers die dag en nacht in touw zijn voor 
de brandweer, politie en RAV en onze crisisorganisatie 
wil hij graag in het zonnetje zetten.
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Minister Grapperhaus  
bezoekt kazerne Leiden-Zuid   
 
Op 16 april spreekt minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid met  
de brandweer in de kazerne Leiden-Zuid over de coronacrisis en de impact 
ervan op het werk en leven van brandweermensen. De collega’s van de 
C-ploeg laten zien hoe zij zich ontsmetten na een inzet met een COVID-19 
verdachte patiënt. 

Verder toont de minister veel belangstelling voor de campagne ‘Slimmer 
Chillen = Corona Killen’ die door Hollands Midden is ontwikkeld om 
jongeren uit te dagen creatieve oplossingen te bedenken om te kunnen 
chillen met vrienden: hoe doe je dat in coronatijd? Het werkbezoek wordt 
afgesloten met een gesprek over de stand van zaken met de voorzitter 
van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio burgemeester Henri 
Lenferink en directeur VRHM Hans Zuidijk.

LCMS Geneeskundige Zorg versneld  
geïntroduceerd
Het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS) is een 
afgeschermde website voor een actueel gedeeld situa-
tiebeeld tijdens een crisis. GHOR is een van de partijen 
die het systeem vult met informatie. LCMS GZ is speciaal 
voor de geneeskundige zorg ontwikkeld. Deze applica-
tie wordt normaal gesproken gebruikt om informatie 
van een flitsramp of crisis met de geneeskundige keten 
te delen. Momenteel wordt LCMS GZ alleen nog ingezet 
om een actueel situatiebeeld van de ontwikkelingen 
rondom COVID-19 te monitoren. De intentie vanuit 
GHOR Hollands Midden is wel om de applicatie verder 
uit te rollen en in te kunnen zetten in alle crisissituaties.

Gedeeld beeld geneeskundige zorg 
In deze coronacrisis wordt informatie gedeeld over 
zorgcontinuïteit, knelpunten in capaciteit en het alge-
mene beeld van de keten, zowel regionaal als landelijk. 
Om dit te kunnen realiseren wordt samengewerkt met 
het Netwerk Acute Zorg West (NAZW) en de genees-
kundige ketenpartners. Er wordt een start gemaakt met 
het trainen van Informatie Coördinatoren (ICO) bij deze 
ketenpartners. De ICO’s zijn verantwoordelijk voor het 
vullen van het LCMS met informatie vanuit de eigen 
keten of organisatie en om de informatie die vanuit 
de veiligheidsregio gedeeld wordt en die van belang is 
voor de eigen organisatie, te delen met de achterban.

Informatie vanuit organisaties 
Organisaties die nu een bijdrage leveren aan informa-
tie voor het LCMS GZ zijn de GGD’en vanuit Hollands 
Midden en Haaglanden, het Leids Universitair Medisch 
Centrum (LUMC), het Groene Hart Ziekenhuis  en de Re-
gionale Ambulancevoorziening (RAV) Hollands Midden. 
In de toekomst haken steeds meer organisaties aan, 
waardoor het geneeskundig beeld steeds vollediger 
wordt. Voorlopig wordt LCMS GZ alleen nog voor het 
delen van coronagerelateerde informatie gebruikt.

GHOR verdeelt persoon- 
lijke beschermingsmiddelen
In de eerste fase van de Coronacrisis 
speelt GHOR Hollands Midden samen 
met GHOR Haaglanden en het Regionaal 
Overleg Acute Zorg regio West (ROAZ), een 
voor GHOR uitzonderlijke rol bij de coördinatie 
en de distributie van de schaarse persoonlijke bescher-
mingsmiddelen (PBM). Ook worden verwachtingen 
gemanaged naar zorgpartners in de verdeling van het 
schaarse aanbod. 

Danielle Bonte is een van de functionarissen van GHOR 
Hollands Midden die hierbij betrokken is. Danielle: “Wij 
hebben in korte tijd een PBM-team opgericht voor de 
verspreiding van 2,5 miljoen producten over meer dan 
250 organisaties. De schaarste aan PBM’s maakte het af 
en toe best pittig. Je wilt heel graag PBM aanbieden, 
alleen het is er niet.” 

Verbinding
GHOR verbindt veiligheid en zorg. Danielle: “Dit was 
verbinding met een grote V. Verbinding tussen 60 col-
lega’s uit twee veiligheidsregio’s. Mooi om te zien dat 
we onder druk met z’n allen prettig samen hebben ge-
werkt en om collega’s actief te zien op andere vlakken 
dan normaal. En ook de verbinding met zorgverleners is 
heel breed. Het gaat verder dan ziekenhuizen en huis-
artsen. We hadden ook contact met scholen met zorg 
en kraamzorg. We hebben heel wat gebeld en daardoor 
veel contact met onze partners gehad.” 

Eind mei 2020 wordt besloten het opgerichte regionale 
PBM-team af te schalen en te beperken tot het monito-
ren van ontwikkelingen in de PBM’s en het beheer van 
de noodvoorraad. Het opgerichte Landelijk Consortium 
Hulpmiddelen (LCH), belast met inkoop en distributie 
van PBM, neemt de rol van het regionale team over. 
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Rampscenario voorkomen
Rook die tot aan Amsterdam te zien is: dat ramp-
scenario wordt bij Latexfalt op een industrieterrein 
in Koudekerk gelukkig voorkomen. Een vloeistof 
in een opslagtank raakt oververhit en vat zelfs 
vlam. De tank bezwijkt niet, maar spannend blijft 
het. Urenlang. Officier van Dienst Edo Groenen-
dijk: “De temperatuur liep razendsnel op, wat we 
ook deden. Dat betekende dat we fors moesten 
opschalen (tot GRIP1) en vele voorzieningen trof-
fen voor als het rampscenario onverhoopt door-
zette.” Iets wat gelukkig niet gebeurt. “Met elkaar 
hebben we een enorme bak ellende voorkomen’.

Jaarwisseling  
verloopt rustig 
De jaarwisseling 2019/2020 verloopt relatief rustig 
in Hollands Midden. Zowel in de voorbereiding 
op als tijdens de jaarwisseling zelf wordt hard 
gewerkt. Er doen zich geen grote of bijzondere 
incidenten voor, wel zijn er alarmmeldingen voor 
gebouw- en voertuigbranden. In alle gevallen is de 
situatie snel onder controle. Ook vindt er in onze 
regio geen geweld tegen hulpverleners plaats. 
Op de meldkamer wordt extra personeel ingezet 
gedurende de hele jaarwisseling om het grote 
aantal meldingen dat altijd op deze dag binnen-
komt, te kunnen verwerken. Voor het eventueel 
verlenen van bijstand aan buurregio’s staan extra 
brandweervoertuigen standby. De inzet van deze 
voertuigen is echter niet nodig.

Schelft brandt af
14 November 2020 is een zwarte dag voor Noord-
wijkerhout. Sport- en recreatiecentrum De Schelft, 
het kloppende hart van het dorp, gaat in vlammen 
op. Bevelvoerder Roy Vliegenthart: “We kennen 
het pand als onze broekzak, want we speelden 
en sportten hier eindeloos. Sommige ploegleden 
werkten hier zelfs aan de installatie en het on-
derhoud. We wisten dus precies wat ons te doen 
stond.” Dat zorgt er mede voor dat overslag naar 
andere delen en het zwembad voorkomen wordt, 
ondanks de ongunstige wind en de vele meters 
brandbare houtconstructie in het pand.

Voorbereiding  
CaCo 24/7
In 2020 worden voorbereidingen getroffen om 
vanaf 2021 te gaan werken met een nieuwe func-
tie op de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK): 
de calamiteitencoördinator (CaCo). Een CaCo is 
een soort Leider CoPI, maar dan op de meldkamer 
in plaats van op straat. De CaCo geeft leiding aan 
het multidisciplinaire proces op de meldkamer, 
zowel in GRIP-situaties als in niet GRIP-situaties. 
Daarnaast coördineert de CaCo de informatiestro-
men op de GMK: informatie ophalen en delen, 
duiding geven en valideren en de informatie in 
het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) 
zetten. Een gezamenlijk beeld is cruciaal wan-
neer meerdere hulpdiensten gezamenlijk moeten 
optreden.
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Migratie C2000
In de nacht van 27 op 28 januari vindt de landelijke 
migratie plaats van het oude naar het vernieuwde 
C2000 netwerk. Hulpdiensten maken gedurende deze 
nacht gebruik van alternatieve procedures en commu-
nicatiemiddelen. De migratie verloopt die nacht met 
succes en zonder noemenswaardige incidenten. Tij-
dens de migratie wordt het oude spraaknetwerk van 
C2000 stand-by gezet. Hierdoor is het mogelijk om, 
indien nodig, terug te schakelen naar het oude net-
werk. Tegelijkertijd wordt het vernieuwde netwerk 
ingeschakeld. Hierdoor hebben porto- en mobilo-
foons volgens planning gedurende enkele uren geen 
bereik. De hulpdiensten doen daarom via alterna-
tieve procedures en communicatiemiddelen, zoals de 
mobiele telefoon, hun werk. Zo kan het werk van de 
hulpverleners gewoon doorgaan en merken inwoners 
niets van de migratie. Ook blijft het alarmnummer 
112 gewoon bereikbaar. Direct na de migratie is er 
weer landelijke dekking, nu op het vernieuwde C2000 
communicatienetwerk. 
Een landelijk team in Den Haag stuurt de migratie 
aan. Dit team houdt zowel het verloop van de migra-
tie als de operationele situatie in de regio’s in de ga-
ten. Burgers, maar ook hulpverleners die gedurende 
de migratienacht geen dienst hebben, merken niets 
van de overgang. 
Zoals bij elk nieuw systeem is het in de eerste periode 
wennen voor gebruikers en beheerders. Na de succes-
volle overgangsnacht doen zich wel wat problemen 
voor met de randapparatuur en dekkingsproblemen. 
De C2000-beheerorganisatie, de projectorganisatie 
en de leverancier stellen echter een team samen dat 
deze aanloopproblemen snel weet te verhelpen. 

TS Flex: theorie en praktijk 
De voorbereidingen om in de zomer van 2020 te star-
ten met TS Flex (de mogelijkheid om met vier perso-
nen uit te rukken in plaats van zes) liggen prima op 
schema. Maar dan is er de coronacrisis… Weg infor-
matieavonden, weg theorie-uitleg door instructeurs 
op de kazernes, weg praktijkoefeningen. En tóch 
blijft het streven om in de zomer voor het eerst met 
TS Flex te rijden in Hollands Midden. Vanaf 11 mei 
wordt de theorie aangeboden via de elektronische 
leeromgeving en iedereen krijgt een maand de tijd 
om de module te doorlopen. 
In juli start in de hele regio een pilot ‘Uitruk op maat’. 
Projectleider Jeroen van de Werfhorst is tevreden. 
“De insteek was om al vanaf maart te beginnen met 
trainen en iedereen binnen vier maanden vakbe-
kwaam te maken. Vanwege corona moest alles nu 
binnen een maand gebeuren. Dankzij hard werken 
en flexibiliteit hebben we het toch op de rails kunnen 
krijgen.” 

Gouda en Hillegom in  
‘Als de Brandweer’ 
Twee van onze kazernes werken sinds het najaar van 2020 
mee aan de opnames voor het RTL-televisieprogramma ‘Als 
de Brandweer’. De beroepskazerne in Gouda en de vrijwil-
ligerskazerne in Hillegom filmen de komende jaren elke 
inzet. De ploeg filmt zelf de inzetten via bodycams op hun 
jassen en minicamera’s in de voertuigen. Ploegchef Sven 
van Bohemen van de kazerne Hillegom: “De camera die 
in het voertuig is bevestigd, filmt de bevelvoerder en de 
chauffeur/pompbediende, en wat er in de cabine gebeurt. 
Bij de porto’s liggen de bodycams die de manschappen aan 
de lus in het midden van hun jas bevestigen. De apparatuur 
moet natuurlijk ook worden aangezet. 
We hebben dit eerst geoefend. 
Ondanks dat we wat hande-
lingen moeten verrichten, 
verliezen we vrijwel 
geen tijd. Dat is belang-
rijk, want ons werk 
blijft op de eerste 
plaats staan.”

STH-team ingezet  
bij instorting 
Op 24 februari wordt het STH-team West uit 
Hollands Midden in Amsterdam ingezet bij een 
instorting. Bij de bouw van een bedrijf is het 
trappenhuis ingestort. Ten tijde van de instorting 
is er één persoon in het trappenhuis aanwezig. 
Deze wordt bedolven onder diverse betonplaten. 
Op het moment dat de hulpdiensten ter plaatse 
komen is de situatie instabiel en gevaarlijk om te 
benaderen. De collega’s van Brandweer Amster-
dam-Amstelland concluderen dat deze situatie te 
complex voor ze is. Daarom vragen ze assistentie 
van het STH-team (Specialistische en Technische 
Hulpverlening) West uit Hollands Midden. Onze 
collega’s zijn snel ter plaatse. Uiteindelijk lukt het 
om het slachtoffer te bevrijden. Ondanks dat het 
slachtoffer helaas is overleden geeft het feit dat 
het stoffelijk overschot geborgen kan worden 
een goed gevoel. Commandant Tijs van Lieshout 
schrijft daarvoor een bedankbrief.

Geen spoed, wel brandweer
Heb je de brandweer ter plaatse nodig, 
maar is het geen levensbedreigende of 
acuut gevaarlijke situatie? Dan bel je 
vanaf 12 oktober 2020 0900-0904. Het 
nummer 112 blijft hét alarmnummer 
voor alle levensbedreigende situaties.
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Alphen aan den Rijn
Inwoners 111.889 

Incidenten 1.025 

Brand 276 

Automatische brandmelding 195 

Ongeval en dienstverlening 525 

Ongeval gevaarlijke stoffen 0 

Waterongeval 29 

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 89 

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 86 

Opkomsttijd prio 1 
binnen 9 min. 58,1%

Uitrukken per kazerne

Aarlanderveen 23

Alphen aan den Rijn 831

Benthuizen 109

Boskoop 109

Hazerswoude 35

Koudekerk 232

Zwammerdam 76

Hillegom
Inwoners 22.208 

Incidenten 183 

Brand 39 

Automatische brandmelding 50 

Ongeval en dienstverlening 90 

Ongeval gevaarlijke stoffen 0 

Waterongeval 4 

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 82 

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 86 

Opkomsttijd prio 1 
binnen 9 min. 48,9%

Uitrukken per kazerne

Hillegom 177

Krimpenerwaard
Inwoners 56.319 

Incidenten 438 

Brand 94 

Automatische brandmelding 42 

Ongeval en dienstverlening 288 

Ongeval gevaarlijke stoffen 0 

Waterongeval 14 

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 77 

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 86 

Opkomsttijd prio 1 
binnen 9 min. 34,3%

Uitrukken per kazerne

Bergambacht 126

Gouderak 34

Haastrecht 111

Krimpen aan de Lek 46

Lekkerkerk 56

Ouderkerk aan de IJssel 47

Schoonhoven 102

Stolwijk 61

Bodegraven-Reeuwijk
Inwoners 34.869 

Incidenten 314 

Brand 74 

Automatische brandmelding 34 

Ongeval en dienstverlening 196 

Ongeval gevaarlijke stoffen 0 

Waterongeval 10 

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 85 

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 86 

Opkomsttijd prio 1 
binnen 9 min. 33,3%

Uitrukken per kazerne

Bodegraven 131

Driebruggen 27

Nieuwerbrug 36

Reeuwijk 103

Kaag en Braassem
Inwoners 27.300 

Incidenten 209 

Brand 45 

Automatische brandmelding 16 

Ongeval en dienstverlening 143 

Ongeval gevaarlijke stoffen 0 

Waterongeval 5 

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 74 

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 86 

Opkomsttijd prio 1 
binnen 9 min. 37,1%

Uitrukken per kazerne

Kaag 16

Leimuiden 64

Rijpwetering 28

Roelofarendsveen 102

Woubrugge 62

Leiden
Inwoners 125.174 

Incidenten 1.279 

Brand 268 

Automatische brandmelding 279 

Ongeval en dienstverlening 714 

Ongeval gevaarlijke stoffen 0 

Waterongeval 18 

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 100 

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 86 

Opkomsttijd prio 1 
binnen 9 min. 70,6%

Uitrukken per kazerne

Leiden-Noord 830

Leiden-Zuid 1.041

Gouda 

Inwoners 73.443 

Incidenten 626 

Brand 165 

Automatische brandmelding 72 

Ongeval en dienstverlening 382 

Ongeval gevaarlijke stoffen 0 

Waterongeval 7 

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 83 

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 86 

Opkomsttijd prio 1 
binnen 9 min. 54,7%

Uitrukken per kazerne

Gouda 880

Katwijk
Inwoners 65.754 

Incidenten 577 

Brand 146 

Automatische brandmelding 81 

Ongeval en dienstverlening 337 

Ongeval gevaarlijke stoffen 0 

Waterongeval 13 

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 87 

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 86 

Opkomsttijd prio 
1 binnen 9 min. 65,8%

Uitrukken per kazerne

Katwijk 438

Rijnsburg 131

Valkenburg 104

Leiderdorp
Inwoners 27.059 

Incidenten 201 

Brand 49 

Automatische brandmelding 26 

Ongeval en dienstverlening 121 

Ongeval gevaarlijke stoffen 0 

Waterongeval 5 

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 73 

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 86 

Opkomsttijd prio 1 
binnen 9 min. 42,1%

Uitrukken per kazerne

Leiderdorp 175
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Lisse
Inwoners 22.957 

Incidenten 172 

Brand 36 

Automatische brandmelding 31 

Ongeval en dienstverlening 100 

Ongeval gevaarlijke stoffen 0 

Waterongeval 5 

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 74 

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 86 

Opkomsttijd prio 1  
binnen 9 min. 54,3%

Uitrukken per kazerne

Lisse 261

Oegstgeest
Inwoners 24.843 

Incidenten 204 

Brand 35 

Automatische brandmelding 70 

Ongeval en dienstverlening 96 

Ongeval gevaarlijke stoffen 0 

Waterongeval 3 

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 82 

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 86 

Opkomsttijd prio 1 
binnen 9 min. 48,2%

Uitrukken per kazerne

Oegstgeest 128

Waddinxveen
Inwoners 29.293 

Incidenten 282 

Brand 93 

Automatische brandmelding 20 

Ongeval en dienstverlening 160 

Ongeval gevaarlijke stoffen 0 

Waterongeval 9 

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 90 

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 86 

Opkomsttijd prio 1 
binnen 9 min. 28,9%

Uitrukken per kazerne

Waddinxveen 210

Nieuwkoop 

Inwoners 28.809 

Incidenten 235 

Brand 38 

Automatische brandmelding 42 

Ongeval en dienstverlening 146 

Ongeval gevaarlijke stoffen 0 

Waterongeval 9 

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 81 

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 86 

Opkomsttijd prio 1  
binnen 9 min. 46,1%

Uitrukken per kazerne

Nieuwkoop 107

Nieuwveen 76

Ter Aar 87

Teylingen
Inwoners 37.426 

Incidenten 311 

Brand 76 

Automatische brandmelding 47 

Ongeval en dienstverlening 184 

Ongeval gevaarlijke stoffen 0 

Waterongeval 4 

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 81 

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 86 

Opkomsttijd prio 1  
binnen 9 min. 38,7%

Uitrukken per kazerne

Sassenheim 135

Voorhout 138

Warmond 39

Zoeterwoude
Inwoners 8.611 

Incidenten 99 

Brand 12 

Automatische brandmelding 40 

Ongeval en dienstverlening 44 

Ongeval gevaarlijke stoffen 0 

Waterongeval 3 

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 112 

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 86 

Opkomsttijd prio 1 
binnen 9 min. 23,9%

Uitrukken per kazerne

Zoeterwoude heeft geen kazerne

Noordwijk
Inwoners 43.528 

Incidenten 373 

Brand 96 

Automatische brandmelding 72 

Ongeval en dienstverlening 197 

Ongeval gevaarlijke stoffen 0 

Waterongeval 8 

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 84 

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 86 

Opkomsttijd prio 1 
binnen 9 min. 31,2%

Uitrukken per kazerne

Noordwijk 253

Noordwijkerhout 131

Voorschoten
Inwoners 25.603 

Incidenten 199 

Brand 52 

Automatische brandmelding 24 

Ongeval en dienstverlening 118 

Ongeval gevaarlijke stoffen 0 

Waterongeval 5 

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 75 

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 86 

Opkomsttijd prio 1  
binnen 9 min. 42,1%

Incidenten per kazerne

Voorschoten 102

Zuidplas
Inwoners 43.894 

Incidenten 396 

Brand 107 

Automatische brandmelding 47 

Ongeval en dienstverlening 228 

Ongeval gevaarlijke stoffen 0 

Waterongeval 14 

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 87 

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 86 

Opkomsttijd prio 1 
binnen 9 min. 40,6%

Uitrukken per kazerne

Moordrecht 71

Nieuwerkerk aan den IJssel 215

Zevenhuizen 116
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Toelichting bij incident-
gegevens per gemeente
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 Dek-
kingsplan – de strategische basis – dat het Algemeen 
Bestuur van Veiligheidsregio Hollands Midden heeft 
vastgesteld.  

Per kazerne staat het aantal incidenten in dit over-
zicht. 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 binnen 9 min
Sinds 1 januari 2017 wordt de opkomsttijd berekend 
op basis van de opkomsttijd inclusief de totale ver-
werkingstijd 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 getallen 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 uitruk-
ken 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 speci-
fieke objecten waar dit mogelijk is. Als het om brand 
blijkt te gaan, wordt de brandweer alsnog gealar-
meerd. Gevolg is wel dat de opkomsttijd iets langer is 
dan wanneer de brandweer direct was uitgerukt na 
de OMS-melding. De opkomsttijd is daardoor ook iets 
langer. 

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.
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Type Incident
2020 

Brand 1.701 
Automatische brandmelding 1.188 
Ongeval en dienstverlening 4.069 
Ongeval gevaarlijke stoffen 0 

Waterongeval 165 
Totaal 7.123 

Opschaling Incident
2020 

Middel brand 48 

Grote brand 17 

Zeer grote brand 5 

Middel hulpverlening 7 

Grote hulpverlening 0 

Zeer grote hulpverlening 0 

Middel waterongeval 3 

Groot waterongeval 0 

Totaal 80 

Grip-Incident 
2020 

GRIP 1 6 

GRIP 2 0 

GRIP 3 0 

GRIP 4 1 

Totaal 7 

Bijstand andere veiligheidsregio’s
 2020 

Bijstand aan andere 
veiligheidsregio’s 287 

Bijstand van andere 
veiligheidsregio’s 262 

Assistentie Ambulance
2020 

Assistentie ambulance 611 

Brandweer First Responder 202 



M
ensen en m

aterieel

Veerkracht, coördinatie 
en safety first

Hoe houd je jouw medewerkers fit en vitaal als 
hun werkende leven zich ineens aan de keuken-
tafel afspeelt? Hoe organiseer je dat essentiële 
processen in vitale sectoren door kunnen gaan 
als er massaal meer vraag is naar persoonlijke 
beschermingsmiddelen? Mensen en materieel: 
we kunnen niet zonder. 

Mensen en materieel Organisatie

Mensen en materieel Werkvloer
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Vanwege COVID-19 moet het  
kantoorpersoneel van de VRHM massaal 
thuiswerken. Hoe organiseer je dat en hoe 
blijf je in verbinding? En hoe zorg je dat  
iedere medewerker fit, vitaal en veerkrachtig 
blijft? P&O-adviseur Marianne van de Pas: 
“Dit thema lag mij altijd al na aan het hart  
en ik mocht er volop mee aan de slag.”

Platform
“ Vlak voor de coronacrisis uitbrak waren we al 

in gesprek met het bedrijf HC Health over een 
platform rondom vitaliteit. Vitaliteit werd door de 
uitbraak van de corona pandemie natuurlijk heel 
urgent en gelukkig kon dit bedrijf snel schakelen. 
Al snel hadden zij het VRHM Platform Gezond 
Thuiswerken in de lucht waarop medewerkers via 
ons intranet kunnen inloggen. Het is makkelijk 
toegankelijk en er valt veel op te ontdekken.  
Van tips over gezonde gewoontes tot challenges 
en energizers en van virtuele trainingen tot  
informatie over het instellen van je thuiswerkplek. 
En de informatie wordt steeds verder uitgebreid. 
De bezoekerscijfers laten zien dat het goed  
gebruikt wordt.”

Veerkrachtig 
“ Daarnaast organiseerden we webinars onder 

mentale veerkracht en energiebalans. En samen 
met de Werkgroep Transitie hielden we een aan-
tal inspiratiesessies. Met de feedback en de vele 
tips konden we beter inspelen op de behoeften 
van medewerkers. Natuurlijk valt er nog steeds 
veel uit te puzzelen. Op afstand verbinding leg-
gen blijft een uitdaging. We blijven hier dan ook 
aan werken met elkaar.”

Anticiperen
“ Iedere organisatie moet kunnen anticiperen op 

veranderingen. Ik vind dat we als veiligheidsregio 
hebben laten zien dat we wendbaar en veerkrach-
tig zijn. En dat is zeker ook een verdienste van al 
die individuele medewerkers.”

“ In eerste instantie ga je medewerkers 
faciliteren en zorg je voor laptops, tele-
foons, beeldschermen en eventueel een 
bureau of bureaustoel. Het programma 
Teams hebben we vanwege COVID-19 
versneld in gebruik genomen en bijna 
iedereen kon daar gelijk goed mee 
overweg. Maar thuiswerken is natuur-
lijk meer dan een laptop en een  
digitale vergaderfaciliteit. Mensen 
worden uit hun comfortzone gehaald, 
rituelen veranderen en dat vergt  
veerkracht.”

‘ Op afstand verbinding 
leggen: een uitdaging’
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Veel viel stil afgelopen jaar, maar 
de bouwsector ging door. “Gelukkig 
maar”, stelt Ramon van Velzen van de 
afdeling Facilitaire Zaken, “want we 
hebben mooie projecten lopen.”  
Daarnaast is er in 2020 hard gewerkt 
aan de ontwikkeling van een  
modulaire kazerne die (bouw)kosten 
moet beperken en het ontwikkelproces 
versnelt.

“ De kazerne Bodegraven is eind 2020 opgeleverd 
en de bijeenkomstruimte van Schoonhoven kreeg 
in het voorjaar een update. Voor Leimuiden heb-
ben we de inspiratie- en ontwerpfase afgerond 
ter voorbereiding op de verbouwing in april 2021. 
De kazernes voor Leiden-Noord (nieuwbouw) 
en Leiden-Zuid (verbouwing) zijn ook volop in 
ontwikkeling. Voor Zwammerdam wordt gewerkt 
aan een nieuwe kazerne bij een multifunctionele 
accommodatie, maar juridische procedures zorgen 
voor vertraging. Blijven op de huidige tijdelijke 
locatie kan niet vanwege sloopplannen. Daarom 
wordt er opnieuw een tijdelijke locatie geregeld. 
De ontwikkeling van de nieuwe kazerne Stolwijk 
zat in 2020 volop in de initiatieffase.”

Modulaire kazerne
“ In 2020 is er met de sector Brandweerzorg samen-

gewerkt aan de ontwikkeling van een modulaire 
kazerne. De bouwkosten lopen flink op, onder 
andere door de verduurzaming van de bouw en 
de grote vraag naar bouwactiviteiten. Met deze 
modulaire kazerne kunnen we standaardise-
ren. Hiermee willen we bouwkosten beperken, 
het ontwikkelproces versnellen én de advies- en 
ondersteuningskosten verminderen. Ondanks de 
standaardisering blijft er voldoende ruimte om 
een kazerne een eigen gezicht te geven, 
zowel van buiten als van binnen, gericht 
op de wensen van de gebruikers. En 
natuurlijk houden we rekening 
met alle duurzaamheidseisen die 
tegenwoordig gesteld worden. 
De eerste modulaire kazerne 
komt in Stolwijk.”

Coronaproof kantoren
Een extra activiteit van onze afdeling was het 
coronaproof maken van onze kantoren en gebou-
wen. Samen met de afdelingshoofden screenden 
we de werkplekken. Dit verliep prettig en ont-
spannen, we zagen dat mensen veel eigen verant-
woordelijkheid namen. Het jaar heeft ook perso-
nele wijzigingen gebracht. Twee nieuwe collega’s 
brachten een berg expertise mee. Voor de ontwik-
kelingen rondom de kazernes voor Leiden-Noord 
en Leiden-Zuid is gezien de omvang een externe 
projectleider ingeschakeld. Zelf heb ik twee oplei-
dingen gevolgd, gericht op op het verduurzamen 
in de bouw en installatietechniek. We zijn dus 
klaar voor de toekomst.”

‘ Kosten beperken met 
modulaire kazerne’
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In begin van de coronacrisis was er 
een tekort aan allerlei persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM’s).  
Dit speelde niet alleen in de zorg, 
maar ook bij essentiële processen  
in vitale sectoren. Het nieuw  
opgerichte Landelijk Operationeel 
Team Corona (LOT-C) kreeg een rol 
in de inkoop, toewijzing en  
distributie van PBM’s. Operationeel 
leider Erie Braakhekke legt uit.

“ Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals 
mondkapjes, handschoenen, schorten en face-
shields worden ook voor essentiële processen 
gebruikt. Denk aan inspecties van het riool, 
werkzaamheden in penitentiaire inrichtingen 
of brandweertaken. De overheid wilde niet dat 
essentiële processen in vitale sectoren vastlie-
pen door gebrek aan PBM en stelde dat lande-
lijke coördinatie wenselijk was. Het LOT-C kreeg 
hierin een rol.”

Markt overvraagd
” In principe zorgt iedere organisatie zelf  

voor persoonlijke beschermingsmiddelen.  
Echter, het kan gebeuren dat de bodem van de 
marktvoorraad in zicht komt. Bijvoorbeeld omdat 
er door de coronacrisis meer PBM’s gebruikt 
worden dan normaal, of doordat de markt over-
vraagd wordt omdat opeens veel meer partijen 
met PBM’s moeten werken. Dit zagen we vooral 
in het begin van de crisis. Inmiddels is het even-
wicht tussen vraag en aanbod redelijk hersteld. 
Maar nog steeds geldt: we zijn geprepareerd 
op mogelijke tekorten. Als door een gebrek aan 
PBM’s de continuïteit van essentiële processen in 
het gedrang komt, kan men ze inkopen via het 
LOT-C. Het LOT-C beoordeelt de aanvraag, het 
Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) organiseert de 
inkoop en de distributie.”

Landelijke coördinatie
“ Met deze landelijke coördinatie hebben we de 

veiligheidsregio’s kunnen ontlasten, want het is 
denkbaar dat partijen of organisaties bij de vei-
ligheidsregio’s aan de bel hadden getrokken bij 
tekorten.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook beperkt de landelijke  
coördinatie concurrentie of  
afstemmingsproblemen tussen veiligheidsregio’s, 
organisaties of sectoren.” 

LOT-C
“ Het LOT-C is begin maart 2020 opgericht, in 

opdracht van de Directeur Nationale Crisisbe-
heersing (NCTV) en de voorzitter van de Raad van 
Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s 
(RCDV). Iedere veiligheidsregio in Nederland 
stond grotendeels voor dezelfde uitdagingen, 
knelpunten en vragen. Er was daarom behoefte 
aan een organisatie die de veiligheidsregio’s, 
het Rijk en betrokken crisispartners op landelijk 
niveau met elkaar verbindt en ondersteunt. Het 
LOT-C verenigt krachten, kennis en expertise uit 
verschillende organisaties zoals ministeries, veilig-
heidsregio’s, gemeenten, politie en defensie.”
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“ Ons eigen pand is helemaal uitgebrand, maar 
dankzij snelle en grootschalige inzet van brand-
weerkorpsen uit onder andere Gouda, Moord-
recht en Gouderak is voorkomen dat naastgele-
gen panden ook vlam vatten. De bevelvoerder 
gaf later aan dat het lastig was om ons pand te 
betreden. We hadden het ze ook niet makkelijk 
gemaakt: als specialist hang- en sluitwerk weten 
we erg goed hoe we panden moeten beveiligen. 
Dat bleek in dit geval een nadeel, hoewel het 
waarschijnlijk niet veel anders verlopen zou zijn 
als ze wel makkelijk toegang hadden gehad. De 
hitteontwikkeling was al zo sterk, dat het niet 
meer verantwoord was om het brandende pand te 
betreden. Zowel de brandweer als Isero zegt dan: 
safety first.”

Back in business
“ We zijn na de brand razendsnel in de actiestand 

geschoten. Hoe gaan we onze klanten optimaal 
bedienen en wanneer kan er een nieuwe vesti-
ging open. Je wilt back in business en wel zo snel 
mogelijk. Ik ben er trots op dat we een kleine vier 
weken later een nieuw pand aan de James Watt-
straat konden openen. Echt een kunststukje van 
ons personeel, in nauwe samenwerking met leve-
ranciers, stellingbouwers en de verhuurder. We 
hebben bij de opening de brandweerploeg 
uit Gouda uitgenodigd, want we hebben 
grote bewondering voor hun krachtige 
optreden.”

Honderd rookmelders
“ Isero is met 62 vestigingen marktleider op het 

gebied van ijzerwaren, hang- en sluitwerk en 
persoonlijke beschermingsmiddelen. Isero vindt 
Health & Safety erg belangrijk en besteedt er veel 
aandacht aan. Isero en de brandweer werken 
aan eenzelfde doel: veiligheid. Toch hopen we 
hen voortaan alleen te ontvangen bij inspecties 
en dergelijke, en nooit meer zoals in die zwarte 
nacht van begin november. We zijn met de neus 
op de feiten gedrukt hoe verwoestend en snel een 
brand kan zijn. Rookmelders kunnen hierin echt 
het verschil maken. Daarom hebben we als geste 
honderd rookmelders gedoneerd aan de brand-
weer.”

Begin november brandt in Gouda een van de vestigingen van  
ijzerwarengroothandel Isero volledig af, ondanks massale inzet van verschillende 
brandweerploegen. Krap vier weken later staat de brandweer weer binnen.  
Dit keer om de nieuwe vestiging te openen en honderd rookmelders in ontvangst 
te nemen. Werner Cuppers, commercieel directeur vestigingen Isero, blikt terug.
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‘ Honderd rookmelders 
als dank’



Operatie nieuw materieel

De aanschaf van zowel autoladders als tankautospui-
ten verloopt via een Europese Aanbesteding. Voor 
beide aanbestedingen is een Programma van Eisen 
en Wensen opgesteld, waarop leveranciers punten 
kunnen scoren. “Het verwervingstraject begint met 
een behoeftestelling”, vertelt Roland Verhagen, die 
namens de afdeling Plannen, Procedures en Ontwik-
keling het traject van de autoladders heeft begeleid. 
“Vanuit ons Regionaal Risicoprofiel is onder meer 
bekeken hoeveel voertuigen we nodig hebben in 
deze regio en voor welke taken we ze inzetten.” 
Ook de gebruikers zijn betrokken bij het Programma 
van Eisen en Wensen. Voor beide projecten is een 
gebruikersgroep geformeerd. Voor de autoladders is 
een testdag gehouden om ervaring op te doen met 
verschillende soorten redvoertuigen. 

Uniform wagenpark
‘Integraal’ en ‘efficiënt’ zijn sleutelwoorden in de 
aanbestedingstrajecten. “Ons wagenpark dateert van 
vóór 2011 toen brandweerzorg nog de verantwoor-
delijkheid was van de afzonderlijke gemeenten”, 
verklaart Remko Hulsebosch, senior adviseur Integrale 
Beleidsontwikkeling. “Daardoor hebben we allemaal 
verschillende soorten voertuigen in gebruik. Met deze 
grootscheepse operatie vervangen we niet alleen het 
oude materieel, maar zorgen we ook voor een uni-
form wagenpark. Dat biedt straks allerlei aanvullende 
voordelen.”
 

Positieve effecten
Vakspecialist Paul Vogel legt uit wat die voordelen 
zijn. “Naast een kwaliteitsimpuls volgens de nieuwste 
brandweertechnieken en een verbeterslag op het vlak 
van schoner rijden, heeft de harmonisatie van voertui-
gen ook een positief effect op beheer, onderhoud en 
opleidingen. Doordat alle voertuigen straks hetzelfde 
zijn, kunnen we eenvoudiger voertuigen uitwisselen 
tussen kazernes. Voertuigen die vaak gebruikt zijn 
voor uitrukken kunnen worden verplaatst naar kazer-
nes met minder uitrukken. En omgekeerd. Op die ma-
nier wordt de slijtage van voertuigen beter beheerd.”
 
Investering op meer vlakken
Ook het onderhoud is onderdeel van de aanbeste-
dingstrajecten. Dat betekent per saldo een aanbeste-
ding minder en inzicht in de onderhoudskosten voor 
de komende vijftien jaar. En er kan een eenduidiger 
programma worden ontwikkeld. Hetzelfde voertuig 
voor het hele korps betekent ook één manier van 
opleiden. Zo bezien zijn beide aanbestedingen een 
investering op meer vlakken dan alleen het inruilen 
van een oud voertuig voor een nieuwe.

Goed materieel is een van de 
vereisten voor een brandweerkorps 
om de hulpverleningstaken zo goed 
mogelijk uit te voeren. In Hollands 
Midden maken we op dat vlak een 
inhaalslag. De komende jaren worden 
nieuwe autoladders en tankautospuiten 
aangeschaft, projecten waar miljoenen 
euro’s mee zijn gemoeid. Wat is de 
aanpak? Hoe gaan we zorgvuldig 
met dat geld om? En wat levert deze 
vernieuwing uiteindelijk op? 

Inhaalslag is  
investering op  
meerdere terreinen
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Vanaf 2021 
jaarlijks twee nieuwe 
autoladders 
 
In mei wordt het contract voor de levering 
van nieuwe autoladders ondertekend met 
leverancier Hilton Engineering. Daarna start 
de bouw en implementatiefase waarin de 
autoladder gebouwd wordt en de organisatie 
wordt klaargestoomd voor dit nieuwe voertuig. 
De autoladders worden in de periode 2021-
2024 gefaseerd vervangen. De eerste nieuwe 
autoladder wordt in 2021 verwacht en de jaren 
daarop worden er jaarlijks twee autoladders 
afgeleverd.

45 nieuwe 
tankautospuiten in 
2021-2025
In november wordt het contract getekend met 
Kenbri, dealer van o.a. Rosenbauer, voor de 
levering van 45 nieuwe tankautospuiten. Dit is 
een kwaliteitsproduct, gebaseerd op zorgvuldig 
opgestelde uitgangspunten. Nieuw en opvallend 
aan dit model is de cabine. Deze zorgt voor betere 
veiligheid en comfort voor de manschappen en is 
anders dan de huidige standaard. Vanaf december 
is de werkgroep aan de slag met de bepakking 
en de inrichting van deze voertuigen. De eerste 
nieuwe tankautospuit wordt rond november 2021 
verwacht. Dit is een voorloopmodel dat getest en 
geëvalueerd gaat worden. Als er aanpassingen 
nodig zijn worden deze doorgevoerd in de rest 
van de serie. Daarna wordt vanaf mei/juni 2022 
ongeveer maandelijks een tankautospuit  
opgeleverd. 

Voordelen van  
vervanging
•  Verbetering van de kwaliteit van 

voertuigen. 

•  Hogere beschikbaarheid  
(als gevolg van minder uitval). 

•  Schonere voertuigen.

•  Beheersbaarheid van schade.

•  Efficiënter onderhoud. 

•  Uniforme opleidingen. 
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Een signaalgele helm gaat de witte vervangen, con-
form de landelijke uitstraling die de zichtbaarheid 
vergroot. Productspecialist Jos van Lammeren: “Een 
aantal fabrikanten heeft op basis van onze specifica-
ties en richtlijnen een helm aangeleverd. Een groep 
van twaalf medewerkers heeft deze helmen getest. 
Als eerste zijn het draagcomfort en het zicht naar 
boven, beneden, links en rechts beoordeeld. Ook is 
onderzocht of het ademluchtmasker goed op de helm 
past en of er geen lek is. Daarna is een team ‘aan de 
slag gegaan’ met de helm. Testers zijn de PPMO-baan 
gaan lopen om te onderzoeken of de helm goed 
blijft zitten tijdens de bewegingen die we vakmatig 
moeten maken. Zoals bijvoorbeeld bij het rammen 
van een deur of het beklimmen van een trap. Op de 
Maasvlakte zijn een aantal inzetten gedraaid met 
hoge temperaturen en met vuur. En in juli hebben we 
de keuze voor de leverancier van de helmen gemaakt: 
Dräger.”
 
De volgende stap is om alle 1400 helmen – inclu-
sief instructies over afstellen en onderhoud – bij de 
nieuwe eigenaren te bezorgen. Daarachter gaat 
een flinke logistieke operatie schuil. De uitrol van 
de nieuwe helmen is méér dan alleen een kwestie 
van het juiste aantal helmen bij de juiste kazerne 
afleveren. “Alle manschappen moeten een Dräger-
instructeur hebben gezien voordat ze hun nieuwe 
helm operationeel mogen gebruiken”, zegt Roland 
Verhagen, Vakspecialist Incidentbestrijding. Op iedere 
kazerne zal een instructie plaatsvinden van ongeveer 
twee uur. Hierbij zullen steeds twee instructeurs van 
Dräger en collega’s van de afdeling Beheer & Onder-
houd aanwezig zijn. De instructies worden gepland 
op de reguliere oefenavonden. 

In principe volgen alle manschappen de instructie 
op hun eigen kazerne, maar bij afwezigheid kan 
op een ander moment worden aangehaakt bij een 
instructie van een buurkazerne. “Maar dit moeten wij 
wel van tevoren weten”, stelt Roland. “Uiteraard in 
verband met het aantal helmen, maar ook vanwege 
de coronamaatregelen kunnen we het ons ook niet 
veroorloven dat ineens veertig man op één instructie 
afkomen.” Vanwege diezelfde coronamaatregelen 
is tijdens de instructie gewerkt met twee parallelle 
sessies om de groepen klein te houden. Tijdens de in-
structie worden de helmen aangemeten naar de juiste 
maat en volgt daarnaast informatie over afstellen, 
gebruik, schoonmaak en onderhoud. De eerste sessie 
was op 21 september en het was de bedoeling dat ie-
dereen in december voorzien zou zijn van een nieuwe 
helm. Vanwege de coronamaatregelen is het niet 
gelukt iedereen te voorzien van een nieuwe helm. 

Communicatieapparatuur duikers
De duikploegen worden voorzien van nieuwe commu-
nicatieapparatuur. De aanbesteding omvat alles wat 
essentieel is voor de communicatie tussen de duiker 
en de duikploegleider of zijn assistent, zowel boven 
als onder water. Wim van Egmond, productspecialist: 
“Het gaat om aanpassingen voor de 63 duiktoestel-
len en duikgelaatstukken in de regio in de vorm van 
headsets, microfoons en hoofdtelefoons, een twin-
tigtal seinlijnen en veertien communicatiekasten. 
Om een weloverwogen keuze te maken hebben we 
een project-werkgroep opgericht. Deze bestaat uit 
medewerkers van de Operationele Dienst (duikers-
duikploegleiders-instructeurs), de afdeling Plannen, 
Procedures en Ontwikkeling en de afdeling Beheer en 
Onderhoud en de leden van het regionaal duikover-
leg. De leveranciers hebben hun materialen aan de 
project-werkgroep getoond en uitleg gegeven.”

In 2020 zijn naast de twee grote Europese 
aanbestedingen voor nieuwe voertuigen ook 
twee andere grote aanbestedingen gedaan: voor 
helmen en apparatuur voor duikploegen. Alle 
medewerkers in de operationele dienst krijgen 
een nieuwe helm. De duikploegen worden 
voorzien van nieuwe communicatieapparatuur.

1.400 helmen en 
apparatuur voor 
duikploegen
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1.400 helmen en 
apparatuur voor 
duikploegen

Draagproef  
operationeel uniform 
 
Op 28 mei worden op kazerne Gouda namens het 
Instituut Fysieke Veiligheid tien kledingpakketten 
uitgereikt aan tien collega’s werkzaam op diverse 
locaties binnen Hollands Midden. Die week start de 
landelijke draagpoef met het operationeel uniform 
van de brandweer. Alle 25 regio’s nemen deel aan deze 
draagproef. Het operationeel uniform wordt gebruikt bij 
laag-risicotaken. Denk aan: liftopsluiting, dier te water 
of bij het reinigen van een wegdek. De deelnemers aan 
de draagproef dragen de kleding zowel bij repressieve 
taken als ook op kantoor. Met de uitkomst van deze 
draagproef wordt het Programma van Eisen opgesteld 
om de Europese Aanbesteding te kunnen doorlopen. Het 
tenue dat door deze collega’s wordt gedragen is nog niet 
het definitieve uniform. De uitlevering van de nieuwe 
uniformen staat gepland in 2021.

Op 28 mei zijn vier nieuwe Mercedes Vito 
bestelbussen voor vakbekwaamheidswerk-
zaamheden in gebruik genomen. De bussen 
zijn ingericht voor het uitzetten van oefe-
ningen en kunnen maximaal vijf personen 
vervoeren. De voertuigen zijn identiek, de 
inbouw en inrichting zijn uitgevoerd door 
de firma Visser uit Leeuwarden. 

Nieuwe voertuigen voor 
vakbekwaamheid 

Pilot WTS500 op drie kazernes
In 2020 start de aanbesteding van drie nieuwe 
tankwagen+dompelpomp-voertuigen, in jargon 
WTS500-systemen. Ze zijn nodig omdat er in 
de toekomst minder brandkranen beschikbaar 
zullen zijn. Met deze voertuigen wordt uitvoe-
ring gegeven aan een pilot op het gebied van 
bluswatertransport. Projectleider Jeroen van de 
Werfhorst: “Dit zullen kazernes zijn in water-
rijke gebieden met een onderling gunstige 
geografische spreiding dicht bij de binnenste-
den van Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda. 
We voorzien met de plaatsing van de nieuwe 
brandkranen dat we ook daar vaak aanvullend 
bluswater nodig gaan hebben.” De voertuigen 
hebben slangen van 500 meter aan boord om 
tankautospuiten te kunnen voeden. Er zijn 
twee inschrijvingen op de aanbesteding bin-
nengekomen. Jeroen: “Eerst wordt beoordeeld 
of de voertuigen aan onze technische eisen vol-
doen, vervolgens leggen we de tekeningen en 
offertes naast elkaar en maken we een keuze.” 

Gebruikerstest straalpijpen voor O-bundels
De VRHM is bezig met een aanbesteding van ongeveer 240 
nieuwe straalpijpen voor de O-bundels. Op 26 oktober is 
er een gebruikerstest voor deze aanbesteding. Vijf colle-
ga’s testen diverse straalpijpen en beoordelen ze op aspec-
ten als gebruiksgemak, degelijkheid, sproeibeeld en flow. 
Deze test is onderdeel van de totale beoordeling waarin 
bijvoorbeeld ook de prijs en het onderhoud meetellen. 
Er worden vier straalpijpen getest van drie verschillende 
leveranciers. Na de gebruikerstest wordt het onderhoud 
van de straalpijpen nog beoor-
deeld waarbij leveranciers 
uitleg geven over het 
uit te voeren onder-
houd.  
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Ook veiligheidsregio werkt  
(grotendeels) thuis
Een eerste logische conclusie kan worden getrok-
ken na de afkondiging van de intelligente lockdown 
in maart: niet iedereen bij de veiligheidsregio kan 
thuiswerken. De operationele dienst moet te allen 
tijde paraat blijven, dus de beroepskazernes draaien 
onverminderd door. Uiteraard met inachtneming van 
de nieuwe hygiënevoorschriften en op anderhalve 
meter afstand. Ook degenen met een rol in de crisis-
beheersing vervullen zijn op kantoor, maar de rest 
van de medewerkers werkt thuis. 

Belevingsonderzoek medewerkers
In mei krijgen medewerkers via een online enquête 
de vraag hoe zij deze coronatijd beleven, en of zij 
ideeën en tips hebben om zich betrokken te blijven 
voelen bij het werk. Belangrijkste inzicht is dat me-
dewerkers aangeven trots te zijn op hun werk, trots 
op het maatschappelijk nut, en trots op de manier 
waarop iedereen met elkaar de schouders eronder 
zet. Ook waarderen zij de manier waarop sinds de 
coronacrisis intern wordt gecommuniceerd.

Fit en vitaal in crisistijd 
De belangrijkste vraag is: Hoe blijven we met elkaar 
verbonden tijdens de coronacrisis, als velen thuis 
werken? Met het beschikbaar stellen van praktische 
faciliteiten, zoals mobiele telefoons, laptops en  
bureaustoelen, is niet alles direct business as usual.  
De wekelijkse videoboodschap van regionaal  
commandant Hans Zuidijk die in maart wordt  
geïntroduceerd en waarin hij de steeds de stand  
van zaken schetst en iedereen een hart onder de  
riem steekt, blijkt een uitstekend initiatief. 
In mei wordt een webinar georganiseerd om me-
dewerkers te helpen om te gaan met deze lastige 
crisissituatie. Het is de eerste keer dat we zoiets 
doen en de reacties zijn positief. We introduceren 
het digitale ‘Platform gezond (thuis)werken’. Hier 
vinden medewerkers tips over de ideale inrichting 
van een werkplek en oefeningen om fit en gezond te 
blijven. In geval van fysieke klachten kan online een 
fysiotherapeut worden geraadpleegd en er is infor-
matie over hoe je thuis de verhouding tussen werk en 
ontspanning in evenwicht kunt houden. Het platform 
voorziet duidelijk in een behoefte. Iedereen is immers 
zoekende in deze nieuwe situatie. 

Anders communiceren
Vanuit huis werken vraagt een andere manier van 
communiceren. Wat zijn we allemaal anders gaan 
doen? Vergaderen doen we sinds het voorjaar van 
2020 online via Teams, grotere bijeenkomsten wor-
den vervangen door webinars. Als alternatief voor 
geplande fysieke bijeenkomsten voor grote aantallen 
medewerkers zetten we online events op poten, die 
vervolgens weer worden geannuleerd. Omdat er voor 
de regie et cetera toch nog te veel mensen fysiek bij 
elkaar moeten komen. 
Sinds maart verschijnt de wekelijkse nieuwsmail van 
het Kernteam Brandweerzorg die alle praktische 
informatie bevat die voor het repressieve personeel 
van belang is. En sinds oktober wordt alle praktische 
informatie voor alle medewerkers over coronamaat-
regelen en het werk gebundeld in een handig online 
spoorboekje dat eenvoudig op een smartphone te 
raadplegen is. Zo hebben medewerkers altijd de  
actuele informatie over oefenen, testen & quaran-
taine, vergaderen, mondkapjesgebruik en uitrukken, 
bij de hand zodat ze altijd weten hoe ze moeten 
handelen. 

Intake 112 ook vanuit huis 
Centralisten van de meldkamer kunnen sinds 2020 
vanuit huis de intake van 112-oproepen doen.  
Die wens lag er al een tijdje, maar wordt door de 
corona-crisis versneld geregeld. Hoofd van de Meld-
kamer Brandweer, Bas de Leeuw: “Dit is ook handig 
bij ziekte of bij onverwachte drukte, zoals bij een 
storm. We kunnen dan snel bijspringen.”

Online nieuwkomerslunch
Nieuwkomers bij de VRHM worden ingewerkt,  
krijgen welkomstgesprekken en worden uitgenodigd 
voor een nieuwkomerslunch. Maar vanwege  
COVID-19 wordt de datum van de nieuwkomerslunch 
in 2020 steeds uitgesteld. In oktober is er uiteindelijk 
voor alle nieuwe collega’s een online nieuwkomer-
slunch. De lunch wordt uiteraard bij de nieuwkomers 
thuisbezorgd. 

Mensen en materieel en  
COVID-19 in het kort 
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Nieuwjaarsevent Wierickerschans
Op 23 januari is er een nieuwjaarsevent voor 
medewerkers van de VRHM in Fort Wierickerschans 
in Bodegraven. Omdat niet iedereen ook 
daadwerkelijk kan komen, worden de plenaire 
delen live uitgezonden. Op dat moment kunnen 
we niet bevroeden dat dit de laatste keer is dat 
de VRHM met zo’n grote groep collega’s bij elkaar 
komt, dat alle bijeenkomsten in 2020 online 
plaatsvinden en dat streamen en webinars de 
normaalste zaak van de wereld wordt.

Taakdifferentiatie: noodzakelijk  
onderscheid vrijwilligers vs beroeps
Vrijwilligers vervullen nu dezelfde taken 
als beroepsmedewerkers. In paraatheid, 
werkzaamheden en vakbekwaamheid zijn ze 
gelijk. In aanstelling zijn ze verschillend. Dat is 
binnen de Europese regelgeving niet toegestaan. 
Het Veiligheidsberaad richt daarom samen met 
de Brandweerkamer en het ministerie van Justitie 
en Veiligheid een Denktank Taakdifferentiatie 
beroeps en vrijwilligers in. Deze Denktank 
ontwikkelt een denkrichting voor een oplossing. 
Tijdens een webinar in september presenteert 
de regionaal commandant de denkrichting 
van de denktank. Alle beroepsmedewerkers 
en vrijwilligers in het hele land ontvangen in 
november een opiniepeiling over dit onderwerp. 
Op basis daarvan wordt een impactanalyse 
gemaakt door de 25 veiligheidsregio’s. De 
feedback ‘uit het land’ wordt beoordeeld, de 
besluitvorming eventueel bijgesteld. 
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Kerncijfers 
Meldkamer 
Brandweer

Binnengekomen telefoontjes voor  
Haaglanden en Hollands Midden samen

Intake spoed (112) 25.553

Backoffice  
(interne telefonie Brandweer) 30.475

Frontoffice (niet spoed intake) 13.945

Kerncijfers 
GHOR 

Kengetallen 2020

Kantoorpersoneel in fte 11 

Kantoorpersoneel in aantal personen  13 

Man/vrouw 2 mannen, 11 vrouwen

Verstrekte laptops voor 
thuiswerken 13

Nieuwsberichten GHOR Hollands 
Midden, GHOR Haaglanden, NAZW 7

Aantal crisisfuncties GHOR 6 

Aantal crisisfunctionarissen GHOR 30 

Aantal piketvoertuigen  5 

Adviezen vergunningverlening  
reguliere evenementen (A en B-) 102

Adviezen vergunningverlening  
risicovolle evenementen (B+ en C) 18

Adviezen Tijdelijke wet maatregelen 8 

Op tijd versterkte adviezen  
evenementenveiligheid >95% 

Aantal door GHOR aangeboden 
trainingen en oefeningen  74 

Inzetten door crisisfunctionarissen 
GHOR 159 

GRIP-inzetten door crisis- 
functionarissen GHOR 6 

Tijdige opkomst gealarmeerde  
crisisfunctionarissen GHOR  >95% 

Aantal door GHOR geëvalueerde 
inzetten  2 
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Ook voor de OR was 2020 anders 
dan anders. Al was het maar  
omdat digitaal vergaderen – soms 
zelfs met meer dan vijftien  
personen – niet bepaald eenvoudig 
is. De OR-leden Peter Vermeulen  
en Edwin Haasbroek blikken terug  
op de belangrijkste thema’s die de  
OR-gemoederen in het afgelopen 
jaar hebben beziggehouden. 

1. COVID-19…, natuurlijk
Dit jaar stond ook voor de ondernemingsraad 
in het teken van de coronacrisis. Online ver-
gaderen, in het begin elke week, overleg met 
het Kernteam Brandweerzorg, besmettingen 
en quarantaines op beroeps- en vrijwilligers-
kazernes en het thuiswerken door een groot 
deel van de organisatie. Het had ook impact 
op de OR. Edwin: “We hebben regelmatig het 
thuiswerken aan de orde gesteld en ook een 
thuiswerkregeling, of een vergoeding voor het 
thuiswerken. Dit speelt nog wel een tijdje en 
de mensen maken toch meer kosten thuis.”

2. Het werken in boekrolgroepjes
Peter: “Eind 2019 zijn we overgegaan op een nieu-
we werkwijze. Die hadden we graag in 2020 in de 
hele organisatie beter onder de aandacht willen 
brengen, maar door COVID-19 is dat een beetje in 
het slop geraakt.”
Edwin: “Het idee is dat een aantal OR-leden al aan 
het begin van een traject aansluit bij een (project)
groep om zo eerder inzicht in de knelpunten te 
krijgen en mee te denken. Aan de andere kant 
nemen de leden van een groepje de hele OR mee 
in het traject, zodat er aan het einde geen verras-
singen meer komen wanneer de bestuurder om 
advies of instemming van de OR vraagt. Dit gaat 
bijna altijd goed.”

OR vindt ook in  
coronajaar 2020 

haar rol



59Medezeggenschap

Complimenten van 
de portefeuille- 
houder brandweer
Van 12 maart tot 1 december zijn wij, de 
Veiligheidsregio Hollands Midden, samen 
met de 24 andere veiligheidsregio’s in ons 
land in GRIP 4 geweest. In het artikel 24 
overleg van de OR met onze bestuurder 
maakte de portefeuillehouder brandweer, 
burgemeester Cazemier, het volgende 
compliment: ‘De continue GRIP 4-situatie 
plaatst de veiligheidsregio met alle 
bevoegdheden die de voorzitter hierbij 
heeft in het oog van de storm. Dit heb ik 
in 25 jaar nog nooit eerder meegemaakt 
en als ik zie hoe alles loopt, dan kan ik niet 
anders dan grote waardering uitspreken 
voor iedereen bij de veiligheidsregio. Het 
bestuur mag dankbaar zijn dat dit allemaal 
wordt gedaan. Helaas zijn we nog niet 
van deze situatie af tot de getallen gaan 
dalen. Fijn dat we met z’n allen deze klus 
klaren. Dat wil ik naar de hele organisatie 
overbrengen.’

“ Soms vinden ze ons 
kritisch”

De relatie tussen de OR en de bestuurder is 
precies zoals die zou moeten zijn, denken 
Edwin Haasbroek en Peter Vermeulen: 
“Soms vinden ze ons kritisch, maar het besef 
is er ook dat wij dat vanuit onze rol moeten 
zijn. In die zin is er sprake van wederzijds 
respect. Inzet is ook steeds om er met elkaar 
uit te komen, en dat lukt doorgaans goed.”

Peter: “Uitruk op Maat (UoM) is een goed voorbeeld. Sinds 
de zomer zijn we hiermee gaan werken en de OR heeft in de 
aanloop daar naartoe steeds benadrukt dat goede voorbe-
reidingen en opleidingen vanwege de nieuwe procedures en 
werkwijze cruciaal waren. Op basis van de evaluatie, wordt het 
vervolg bepaald in 2021. Mijn inschatting is dat de ervaringen 
overwegend positief zijn. Aan de andere kant hebben we het 
nog in te weinig situaties in praktijk kunnen brengen om nu al 
te kunnen zeggen dat het ook beproefd en succesvol is. Van-
wege COVID-19 waren er op de kazernes geen problemen met 
de bezetting.” 

Ook de ontvlechting van de servicedesk is in 2020 afgerond. 
Edwin: “Hoewel nog niet alles perfect gaat, zijn we wel een 
paar stappen verder. Wij volgen de ontwikkelingen op dit ge-
bied nauwlettend, met name wat betreft de punten die we in 
ons advies hebben uitgeschreven. Het zijn zorgpunten die in de 
uitvoering kunnen worden weggenomen.” Peter: “Ook de eva-
luatie van de Flexpool is in 2020 door een groepje opgepakt, 
samen met de organisatie. Dit zal in 2021 leiden tot aanpassin-
gen in de Flexpoolregeling.”

3. Arbeidsomstandigheden 
Edwin: “We hebben bij VRHM inmiddels een adviseur arbeids-
veiligheid, die ook kijkt naar de arbeidshygiëne. Als OR vinden 
wij dat we op dat gebied echt nog een paar slagen moeten 
maken, dat dit echt naar een hoger niveau moet en daar blij-
ven wij, ook komend jaar, aandacht voor vragen.” Peter: “In 
2020 hebben we ingestemd met het BHV-plan voor de grote 
kazernes. Hoewel we zelf tot de hulpdiensten behoren, kan ons 
ook iets overkomen en dan heb je veel profijt van een goede 
BHV-organisatie.”

4. Duurzaam personeelsbeleid
Edwin: “Begin van het jaar is er nog wel een fysieke informa-
tiebijeenkomst geweest over levensloop en tweede loopbaan-
beleid, maar later moest ook dit online. Wij merken dat de be-
hoefte groot is bij veel medewerkers om daar goede informatie 
over te krijgen. Het onderwerp speelt echt. Dus daar blijven we 
als OR op hameren. Dat geldt ook voor het maatwerk rondom 
de FLO.” Peter: “De OR hecht aan duurzaam personeelsbeleid, 
waarbij iemand zich ook na zijn repressieve carrière in onze 
organisatie kan inzetten.”

5. Geen WOR, wel OR
Er zijn onderwerpen die wel in de OR besproken worden, maar 
die niet direct terug te voeren zijn op de Wet op de onderne-
mingsraden. Peter: “Dit najaar hebben we kunnen horen hoe 
de landelijke denktank, waarin ook Hans Zuidijk zit, aankijkt 
tegen taakdifferentiatie tussen beroeps en vrijwilligers. Dat 
heeft geleid tot een voorstel waarin is opgenomen dat iedere 
kazerne een specialisme mag uitoefenen. Wij vinden dat een 
enorme verademing ten opzichte van geluiden die wij eerder 
hoorden. En zijn dus behoorlijk gerustgesteld. Er is meer dui-
delijkheid gekomen en vrijwilligers zijn blij met deze denkrich-
ting.” Edwin: “We zijn inmiddels al zo’n anderhalf jaar bezig 
om met elkaar te praten over de jaarroosters van de beroeps. 
Wat ons betreft zou de gang er wat meer in mogen. Onze in-
druk is nog altijd dat er te weinig formatie is. Ook snappen wij 
soms niet de keuzes die gemaakt worden, en hoe besluiten en 
beslissingen op dit gebied tot stand komen. Daar meer grip op 
krijgen, dat is waar wij als OR ons best voor blijven doen.” 




