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Leesw
ijzer

Nog niet eerder kregen we zo’n langdurige 
crisis op ons bordje, concluderen Wendy 
Verkleij-Eimers, burgemeester van Noordwijk 
en Henri Lenferink, burgemeester van Leiden 
en tevens voorzitter van de VRHM. Maar, zo 
voegen zij daar aan toe, we hebben met elkaar laten 
zien dat we zo’n langdurige crisis aan kunnen. 

We dachten ons begin 2021 met vaccinaties uit de crisis te prikken. Maar 
uiteindelijk heeft COVID-19 een vol jaar ons doen en laten bepaald. Dat 
stellen Hans Zuidijk, algemeen directeur van Veiligheidsregio Hollands 
Midden (VRHM) en Lilian Weber, directeur Risico- en Crisisbeheersing: 
“Het jaar 2021 was een aanslag op ons duurvermogen.” 

In dit jaarverslag van VRHM dat de titel: ‘Volhouden. Moed houden. 
Afstand houden.’ heeft meegekregen, kijken we terug op dat 
veelbewogen jaar. Wat waren de hoogtepunten, wat de dieptepunten? 
Hoe hebben we ons als organisatie ontwikkeld? En wat hebben we 
geleerd, met het oog op de toekomst?

Net als voorgaande jaren fungeren in dit jaarverslag de letters van VRHM 
als een kapstok. In elk hoofdstuk staat één van deze letters centraal, en 
blikken we terug op 2021. 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.

Volhouden. 
Moed houden. 
Afstand houden.
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‘  Aanslag op ons 
duurvermogen’

“Zo hebben we versneld geleerd om digitaal te 
werken en vergaderen, iets wat gegarandeerd 
een blijvertje is”, denkt Hans. “Neem ook de 
organisatie van ons toezicht”, vult Lilian aan. 
“Wat kan ik als toezichthouder nog wel en wat 
kan niet? Dat was steeds opnieuw de vraag als 
de situatie weer veranderde. Omdat veel be-
drijven vanwege het thuiswerkadvies gesloten 
waren, werden veel van onze adviesgesprekken 
telefonisch en online gevoerd. Het was steeds 
een kwestie van kijken wat er wél kan en daar 
vervolgens naar handelen.”

We dachten ons met vaccinaties uit 
de crisis te prikken. Maar uiteindelijk 
heeft COVID-19 een vol jaar ons 
doen en laten bepaald. Dat stel-
len Hans Zuidijk, directeur van 
Veiligheidsregio Hollands Midden 
(VRHM) en Lilian Weber, directeur 
Risico- en Crisisbeheersing: “Het 
jaar 2021 was een aanslag op ons 
duurvermogen.”

Het begon al met de instelling van de avond-
klok, op 23 januari. Toen was meteen duidelijk 
dat de coronacrisis van iedereen een lange adem 
zou vergen. Zelfs tot de allerlaatste seconde van 
2021 aan toe, weten we nu. Lilian: “Dat vereiste 
veerkracht en duurvermogen. Omdat het impact 
had op alle facetten van ons werk. We moesten 
continu scherp blijven, anticiperen op een steeds 
veranderende werkelijkheid en telkens opnieuw 
onze plannen en werkwijzen bijstellen. Dit was 
extra zwaar omdat het veel langer duurde dan 
we ons hadden voorgesteld.” 

Uitstellen geen optie
Daar kwam nog bij: waar COVID-19 in het eerste 
pandemiejaar nog een legitiem excuus was om 
sommige zaken even te laten liggen, was dat nu 
geen optie meer. Hans: “Denk bijvoorbeeld aan 
het aanbesteden van nieuw brandweermaterieel 
of het opleiden en oefenen. Daar moesten we 
echt mee verder, ter voorkoming van schade aan 
onze paraatheid en vakbekwaamheid. Terwijl 
intussen ook het repressieve werk gewoon 
doorging.” Iets wat uiteindelijk bijzonder goed 
is opgepakt. Hans: “Daar was ook helemaal geen 
discussie over, dat deden we gewoon. Organisa-
tie breed hebben we daarmee veel veerkracht 
getoond, juist omdat de omstandigheden steeds 
anders waren dan we verwachtten.”

Werkwijzen op de schop
Met veel improvisatievermogen, inventiviteit en 
flexibiliteit zijn er passende oplossingen gevon-
den, daar waar dat nodig was. In alle lagen en 
afdelingen van de organisatie. Ook als dat be-
tekende dat ingesleten werkwijzen op de schop 
moesten. 

Hans Zuidijk
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Steeds meer ervaren
Niet alles was nieuw, in dat tweede coronajaar 
op rij. Lilian: “Veel scenario’s waar we mee te 
maken kregen, hadden we immers al eerder 
voorbij zien komen. Ging de situatie weer eens 
van versoepelingen naar aanscherpingen of 
andersom, dan was het een kwestie van oude 
protocollen afstoffen. Ook in het Regionaal Ope-
rationeel Team (ROT) konden we enigszins leu-
nen op eerder opgedane ervaringen. We raakten 
ervaren in het dealen met COVID-19. Daardoor 
was er meer ruimte voor al het overige werk, dat 
ook gewoon doorging.”

VRHM als platform
Kenmerkend voor 2021 was dat VRHM ook regel-
matig als (kennis)platform fungeerde om vraagstuk-
ken van gemeenten te begeleiden. Hans: “In de 
tweede helft van 2021 worstelden burgemeesters 
bijvoorbeeld met de toenemende polarisatie in de 
samenleving. Om dat in onze achttien gemeenten 
bespreekbaar te maken hebben we toen bijeenkom-
sten belegd, met als doel daar een aantal handvatten 
voor te bieden. Daarmee waren we echt van meer-
waarde.” Daarnaast organiseerde VRHM zogenoem-
de ‘Omgevingswetuurtjes’ en tal van andere digitale 
sessies, bijvoorbeeld over de gevolgen van klimaat-
verandering. 

Juiste schaal
Een vergelijkbare rol pakte VRHM op toen in de-
cember 2021 bekend werd dat Apache Log4J een 

gevaarlijke kwetsbaarheid bevatte. Met digitale 
ontwrichting in de samenleving als mogelijk ri-
sico. Ook toen bereidde de VRHM de achttien  
gemeenten daarop voor. Hetzelfde laken een 
pak toen in diezelfde maand, vanwege drei-
gende tekorten in de asielopvang, de druk 
op gemeenten werd opgevoerd om opvang 

te regelen. Hans: “Hoewel het niet strikt tot 
onze wettelijke taken behoorde maakten wij 

op die momenten de inschatting dat wij de 
juiste schaal, kennis en kunde hadden om voor 

gemeenten van meerwaarde te zijn.”

Naar een nieuw risicoprofiel
Om ook voorbereid te zijn op de crisis die we nu nog 
niet kennen is VRHM inmiddels volop aan de slag 
met de ontwikkeling van een nieuw risicoprofiel. 
Wat zijn huidige maar ook nieuwe risico’s die onze 
regio bedreigen? En wat zijn mogelijke aanjagers die 
de effecten van afzonderlijke maar ook gestapelde 
crisistypen kunnen vergroten? 
Lilian: “Daar grip op krijgen is een kwestie van 
constant onze voelhorens blijven uitzetten, daar met 
partners over in gesprek gaan en van nog meer da-
tagedreven werken. We moeten namelijk voorkomen 
dat we ons organiseren op de crisis van gisteren.” 

Plan for the worst
Wim Kan grapte ooit al: ‘Voorspellen is moeilijk, 
vooral als het over de toekomst gaat’. “Maar dat we 
die crisis van morgen nog niet exact kennen mag niet 
de reflex veroorzaken dat we denken dat het wel 
zal meevallen”, waarschuwt Hans. “Zo hebben we 
onlangs onze handen vol gehad aan een aantal stor-
men. Wij hebben ons toen regelmatig afgevraagd 
wat het zou betekenen als de effecten nog twee 
keer erger waren geweest. Ons adagium is: ‘Plan for 
the worst, hope for the best’. Wij maken ons druk 
om dingen die er echt toe doen. Dat uitgangspunt 
garandeert dat we ook in de toekomst adequaat 
kunnen handelen.” 

Lilian Weber
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‘Samen kunnen 
  we heel veel aan’ 
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Nog niet eerder kregen we zo’n lang-
durige crisis op ons bordje. Zowel de 
samenleving, de achttien gemeenten 
als de crisisorganisatie van Hollands 
Midden moesten ook heel 2021 met 
de coronapandemie leren omgaan.  
En dat is best goed gelukt, vinden 
Wendy Verkleij-Eimers, burgemeester 
van Noordwijk en Henri Lenferink, 
burgemeester van Leiden en voorzit-
ter van de VRHM: “We hebben laten 
zien dat we zo’n langdurige crisis aan 
kunnen.”

Coronamoeheid
Henri Lenferink: “Net als 2020 gaat ook 2021 de 
boeken in als een jaar waarin COVID-19 de samen-
leving in zijn greep had. Ik heb afgelopen jaar 
weer talloze indrukwekkende gesprekken gevoerd 
met mensen in de stad, deels fysiek, deels digitaal. 
Soms hakte dat er flink in. Die gesprekken hebben 
mij geholpen om de impact van deze langdurige 
crisis goed te kunnen voelen. Ik merkte daarbij 
dat de spanningen in de samenleving afgelopen 
jaar steeds meer toenamen. Er was echt sprake 
van coronamoeheid. Met veel mentale problemen, 
bijvoorbeeld bij jongeren en studenten. Mensen 
waren het echt goed zat. Dat gold voor iedereen.” 

Wendy Verkleij-Eimers: “Ook ik was diep onder 
de indruk van het persoonlijke leed dat ik te-
genkwam. Neem die horecaondernemer die de 
spaarpot van zijn kinderen moest leeghalen. Of al 
die vrijwilligers die zich – vanwege de lockdown 
- losgezongen voelden van hun geliefde organi-
saties. Onze veerkracht werd zwaar getoetst. Om 
elkaar figuurlijk vast te houden hebben we in 
Noordwijk een maatschappelijke alliantie opgezet, 
met vertegenwoordigers uit alle hoeken van de 
samenleving: van kerken, uit de zorg, de sport- en 
cultuursector, het onderwijs, huisartsen, de retail, 
jongeren. Elke twee weken hebben we met elkaar 
een denkbeeldige foto gemaakt. Hoe staan we 
ervoor? Aan welke knoppen kunnen we draaien? 
Dat heeft veel positieve krachten losgemaakt. Ik 
ben ongelofelijk trots op de brede intentie die er 
was om het goede te doen.”

Snoeihard gewerkt
Henri: “Nooit eerder hadden we zo’n lange 
crisis meegemaakt. Voor de crisisorganisatie 
en de achttien VRHM-gemeenten was dat echt 
nieuw. We moesten daar mee leren omgaan. 
Ook in 2021 hebben we het Regionaal Beleids-
team (RBT) in de lucht gehouden. Daar vond 
met collega-burgemeesters bestuurlijke afstem-
ming, coördinatie, beleidsbepaling en besluit-
vorming plaats. Gedurende de pandemie zagen 
we bovendien dat ambtenaren van verschil-
lende gemeentelijke organisaties elkaar steeds 
gemakkelijker wisten te vinden. Zo is er over 
en weer heel veel nuttige kennis en ervaring 
uitgewisseld. Mochten we ooit weer in zo’n 
langdurige crisis belanden, dan doen we daar 
zeker ons voordeel mee. We hebben bewezen 
dat we ook dán goed kunnen acteren.”

Henri Lenferink



Wendy: “Binnen de VRHM was de samenwerking 
uitstekend. In deze grote regio werd elke gemeen-
te op z’n eigen merites bediend. De problemen en 
zorgen van een kustgemeente als Noordwijk zijn 
immers heel anders dan die van Alphen aan den 
Rijn of Gouda. Om dan oog en oor te hebben voor 
die diversiteit en daar ook nog de juiste middelen 
voor in te zetten, dat vind ik een prestatie van 
formaat. Ik heb me steeds gehoord gevoeld. Voor 
alle gemeenten en hun specifieke zorgen was er 
voldoende ruimte. Er is door de VRHM snoeihard 
gewerkt, soms zeven dagen per week, 24 uur per 
dag. Daar bovenop hebben we veel gevraagd van 
onze boa’s en handhavers. Ook hun veerkracht 
is zwaar getoetst. Kern van het succes is dat we 
steeds vertrouwen in elkaar zijn blijven houden.”

Kwaliteit behouden
Henri: “Belangrijke mijlpijl in 2021 was uiteraard 
dat er vaccins beschikbaar kwamen. De logistieke 
operatie die daarop volgde kwam op het bordje 
van de GGD terecht. Daarbij is echt goed werk 
geleverd. Een ongekende prestatie. Te meer 
omdat de komst van de vaccins ook nog 
eens tot allerlei nieuwe controverses in de 
samenleving leidde. Met maatschappelij-
ke verharding en felle debatten als re-
sultaat. We hebben toen in VRHM-ver-
band gesproken over hoe we met die 
polarisatie moesten omgaan. Waarbij 
ik gelijk ook wil aantekenen dat wij 
daar uiteindelijk in onze veiligheids-
regio gelukkig relatief verschoond van 
zijn gebleven.” 

Wendy: “Kon er dan echt helemaal niets beter? 
Het zegt misschien genoeg dat me niet meteen 
iets te binnen schiet. Het gaat erom dat je in 
zo’n extreme situatie een schil om je heen hebt, 
met professionals die dag en nacht voor jou 
klaarstaan. Dat was gedurende de pandemie 
zeker het geval. Ik hoop dan ook dat we de 
kwaliteit die we nu bij VRHM in huis hebben 
kunnen behouden. Dan kunnen we echt heel 
veel aan.”

‘Samen kunnen 
  we heel veel aan’ 
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Voorbereiding

Voorbereiden 
  op Code Zwart
Fase-3 ofwel Code Zwart: op twee momenten in 2021 zijn 
we er aardig dichtbij. Goede voorbereidingen in de verschil-
lende kolommen én minder toestroom van patiënten dan 
vooraf ingeschat maken dat we uiteindelijk toch met de 
schrik vrij komen. 

Organisatie

Samenle
vi

ng

W

erkvloer

Partner
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Stressvolle situaties
Hoogtepunt van de voorbereidingen is een 
collegezaalsessie in het LUMC. Daar zijn alle 
betrokkenen aanwezig en komen alle denkbare 
dilemma’s, behorende bij fase-3 op tafel. Ook de 
politie is daarbij. Martin: “De emoties kunnen 
hoog oplopen. De politie heeft veel ervaring in het 
omgaan met stressvolle situaties, dus was het goed 
daar samen op te oefenen.” Daar worden ook 
afspraken gemaakt over de ‘nazorg’ van medisch 
personeel. Martin: “Want hoe zorg je ervoor dat zij 
na afloop van hun diensten niet onderuitgaan?”

Positief effect
Uiteindelijk komt het niet zover, niet in 
het voorjaar en ook niet in het najaar. De 
voorbereidingen op fase-3 hebben wel een positief 
effect, vindt Martin: “Normaal gesproken is de hele 
keten vrij slapend. Maar we hebben nu gezien dat 
alles goed werkt als het erop aankomt. Iedereen 
werkte mee, we gaven elkaar de ruimte en snapten 
elkaars problemen. Daar zullen we in de toekomst 
alleen maar profijt van hebben.”
 
 
 

In het voorjaar én najaar van 2021 
komt fase-3 dichtbij. Er komt een 
collegezaalsessie met triageteams, 
betrokkenen krijgen schaduwroosters 
en er wordt met de politie geoefend in 
het beveiligen van medisch personeel, 
mochten de emoties hoog oplopen. 
“Het was best even spannend,  
maar we waren goed voorbereid”,  
blikt Martin Schalij, voorzitter van  
het Regionaal Overleg Acute Zorg- 
keten (ROAZ) regio West op deze 
periode terug.

Begin 2021 worden de signalen steeds sterker 
dat het kritiek kan worden. In alle regio’s 
worden plannen gemaakt om ook in een 
uiterste noodsituatie zo lang mogelijk de meest 
noodzakelijke zorg en ondersteuning te kunnen 
bieden. Ook in de regio Hollands Midden. Martin: 
“We hadden het niet helemaal meer in de hand. 
De druk in de zorg was dusdanig hoog dat we 
ons zorgen maakten. Daarom zijn we plannen en 
scenario’s gaan uitwerken. Stel dat het echt misgaat, 
wat hebben we dan nodig? Hoe gaan we keuzes 
maken wie we wel en niet kunnen behandelen?”

Oefensessie
Er liggen op dat moment al landelijke leidraden 
klaar. Maar dat wil niet zeggen dat de uitvoering 
daarmee geborgd is. Martin: “Wij hebben, om 
daar meer grip op te krijgen, in het LUMC in 
een collegezaal een oefensessie gehouden met 
triageteams. Want stel dat we echt die noodlottige 
beslissingen moeten nemen? ‘Er is altijd wel ergens 
een bed’, was bij sommigen nog steeds de gedachte. 
Maar nee, niet bij fase-3. Die dreiging kwam echt 
binnen.”

Bottlenecks en schaduwroosters
De oefeningen voor Code Zwart worden zelfs 
uitgebreid naar de hele keten. Martin: “In het 
Zorg Coördinatie Centrum zitten zowel medisch 
specialisten uit de ziekenhuizen als huisartsen. Daar 
maakten we afspraken over wie we in fase-3 thuis 
zouden laten en wie we naar het ziekenhuis zouden 
laten komen. Ook keken we goed waar bottlenecks 
zouden kunnen ontstaan. En voor iedereen die 
mogelijk in een triageteam zou moeten meedraaien 
maakten we schaduwroosters.”

12 Voorbereiding Partner

‘ Die dreiging kwam  
echt binnen’



In het voorjaar van 2021 worden onder regie van GHOR Hollands Midden plannen 
ontwikkeld voor Code Zwart. In het najaar, als fase-3 opnieuw dichtbij komt, 
worden deze plannen geactualiseerd. Daar bovenop zorgt GHOR Hollands Midden 
tweewekelijks voor een actueel gedeeld beeld van de situatie in de hele witte keten. 

Al ver voor de daadwerkelijke dreiging van 
fase-3 start GHOR Hollands Midden de voor-
bereidingen om tot draaiboeken en planvor-
ming te komen voor de witte kolom. Sanne 
Kruijs, beleidsmedewerker en ook relatiebe-
heerder cure: “Doel was om voor fase-3 sa-
menwerkingsafspraken vast te leggen tussen 
ketenpartners in de acute zorgketen in regio 
West. Tijdens de crisis vormen Haaglanden en 
Hollands Midden één ROAZ-regio. Hiervoor 
hebben beide GHOR-en gezamenlijk input 
opgehaald bij de Crisis Coördinatie Teams van 
de verschillende zorgsectoren. Die informatie 
hebben wij vervolgens naast elkaar gelegd, op 
zoek naar knelpunten en mogelijke gaten, en 
omgezet in draaiboeken en scenario’s. Deze 
hebben we vergeleken met plannen van elders 
uit het land.”

Afstemmen essentieel
Doel is uiteraard om te allen tijde zowel acute 
zorg als COVID-zorg daar waar mogelijk nog te 
kunnen verlenen. Beleidsmedewerker Messehm 
Kasim, ook relatiebeheerder care: “Als GHOR 
hebben wij een signalerende en adviserende 
rol. Om die te kunnen vervullen moeten wij 
het overzicht in de keten hebben én in staat 
zijn om de actuele situatie dagelijks te 
monitoren. Daarvoor was steeds 
opnieuw afstemmen met onze 
ketenpartners essentieel. Met 
ziekenhuizen en huisartsen, 
maar ook bijvoorbeeld met 
care-instellingen die een 
veel grotere rol kregen in 
de in-, uit- en doorstroom 
vanuit de acute zorg.”

Informatiedeling
Een belangrijke rol is weggelegd voor wat ook wel 
‘netcentrisch werken’ wordt genoemd. Sanne: “Dat is 
een manier van samenwerken waarbij alle betrokken 
partijen in de witte keten continu en zo snel mogelijk 
informatie met elkaar delen en elkaar zo laagdrempelig 
informeren over de actuele situatie waarin zij verkeren. 
In de planvorming voor Code Zwart hebben we afge-
sproken dat binnen elke subregio een informatiecoör-
dinator die noodzakelijk informatie zou invoeren in het 
Landelijk Crisis Management Systeem Geneeskundige 
Zorg (LCMS-Gz). Gegevens over de zorgcapaciteit bij-
voorbeeld of over de voorraad beschermingsmiddelen. 
Zo waren we in steeds in staat regio breed een actueel 
gedeeld beeld te presenteren.”

Blijvende winst
Gelukkig is het niet nodig geweest daadwerkelijk in de 
Code Zwart-modes te moeten opereren. Messehm: “We 
zaten er steeds tegenaan. In december misschien wel 
meer dan in maart, vanwege de vele zieken in de zorg 
waardoor er personeelstekorten dreigden.” Maar alle 
voorbereidingen zijn ook zeker niet voor niets geweest. 
Sanne: “Het laagdrempelig informeren van elkaar 
werkte als succesfactor waardoor het vertrouwen in de 
witte keten is bestendigd. Het kennen van elkaar is het 
halve werk in een crisis als COVID-19. We wisten elkaar 
steeds goed te vinden en hebben veel inzicht 
gekregen in elkaars noden en belangen. 

Hier kunnen we verder op bouwen.”

‘Oefenen in  
netcentrisch werken’

13Voorbereiding Organisatie
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Fase-2D of Code Zwart: voor Brandweer 
Hollands Midden maakt dat feitelijk 
niet veel verschil, stelt Klaas de Jong 
van het Kernteam Brandweerzorg van 
Brandweer Hollands Midden. “Wij 
moeten sowieso leveren.” Toch had de 
dreiging van Code Zwart, in 2021, wel 
degelijk effecten op de werkwijze en 
organisatie.

Als de IC-capaciteit fors onder druk staat, is het 
verstandig geen risico’s te nemen als dat eigenlijk 
niet nodig is. In het geval van Brandweer Hollands 
Midden betekent dit dat het oefenen op een lager 
pitje wordt gezet. Klaas: “Want stel bijvoorbeeld dat 
bij een duikoefening iemand onwel raakt. Dan wil je 
wel zeker weten dat die persoon in het ziekenhuis 
geholpen kan worden. Is die capaciteit onvoldoende, 
dan nemen wij het zekere voor het onzekere. Dan 
maar even niet oefenen.”

Scenario’s opgesteld
En zo zijn er meer afwegingen te maken als 
Code Zwart in beeld komt. Zo is de brandweer bij 
incidenten vaak als eerste ter plaatse. Als dat nodig 
is starten First Responders alvast met reanimeren 
van slachtoffers totdat er een ambulance aanwezig 
is. “Maar wat als die ambulance misschien niet meer 
komt vanwege te weinig capaciteit in een Code 
Zwart-situatie?”, stelt Klaas. “Wij kunnen niet uren 
blijven reanimeren. Daar hebben we met elkaar dus 
wel scenario’s voor opgesteld.”

Langs het lijntje
De continuïteit en paraatheid van Brandweer 
Hollands Midden is in 2021 overigens geen moment 
in gevaar geweest. Klaas: “Wel hadden we soms 
behoorlijk veel last van de quarantaineregels. Van 
veel medewerkers die vanwege zieke familieleden 
thuis moesten blijven, bijvoorbeeld. Soms stuurden 
we aardig langs het lijntje. Maar met onze collega’s 
van Integrale Planning kregen we de personele 
bezetting altijd weer op orde. Het vergde wel 
behoorlijk wat van ons uithoudingsvermogen. En we 
zijn er niet vanaf. Want laten we niet vergeten: de 
extra uren die medewerkers afgelopen jaar hebben 
gedraaid, moeten ze in de toekomst vrijaf kunnen 
nemen.”

Meer begrip
Het mooie is dat we veel ervaring hebben kunnen 
opdoen met een extreem lange crisis. “We hebben 
nog nooit zoveel Regionale Operatonele Teams 
(ROT’s) gehad als in de afgelopen twee jaar”, stelt 
Klaas vast. “Meer dan honderd, als ik het goed heb. 
Dat heeft ervoor gezorgd dat we elkaar in het multi-
domein goed weten te vinden. Bovendien hebben 
we meer begrip gekregen voor de problemen van de 
ander. Daar hebben we ons twee jaar lang goed in 
kunnen oefenen.”

Mensen, materieel en organisatie
Heeft hij nog iets geleerd, met het oog op de 
toekomst? Klaas: “Om onze paraatheid te garanderen 
keken we voornamelijk naar de uitval van onze 
mensen. Maar gaandeweg werd duidelijk dat 
bepaalde spulletjes vanwege de lockdown minder 

makkelijk leverbaar waren. Een ringetje voor 
de autospuit met normaal gesproken een 

levertijd van twee dagen kon nu ineens 
zes weken op zich laten wachten. De 
les voor een volgende keer is dat we 
als het gaat om onze continuïteit 
niet alleen op mensen letten, 
maar ook op materieel én de 
organisatie. Het gaat om die hele 
cirkel eromheen.”

Voorbereiding Werkvloer

‘ We stuurden soms 
langs het lijntje’



Druk omlaag brengen
Ook in de meest kritieke fase, eind 2021, vinden heel veel 
overleggen plaats. Binnen het Crisis Coördinatieteam 
(CCT)-ziekenhuizen, maar ook met het CCT van de 
verzorgings- en verpleegtehuizen. Ed: “Bijvoorbeeld 
over de uitstroom van patiënten. Dat leidde tot creatieve 
oplossingen als patiënten uitplaatsen naar andere regio’s. 
Ook was er een noodopvang in Den Haag paraat met 
24 bedden en hadden we altijd ook de Luscii-app nog, 
waarmee patiënten met zuurstof thuis gemonitord konden 
worden. Zo probeerden we de druk omlaag te brengen.”

Toestroom blijft uit
Tegen het einde van het jaar wordt de frequentie van 
de CCT-overleggen weer opgevoerd naar twee keer per 
week. Ed: “De uitval onder personeel was hoog doordat 
medewerkers zelf COVID-19 kregen of in quarantaine 
zaten vanwege besmette huisgenoten. We moesten alle 
zeilen bij zetten om onze patiëntenstromen goed door 
het ziekenhuis te loodsen. De rek was eruit.” Dat het 
uiteindelijk niet misgaat komt omdat de verwachte grote 
toestroom van patiënten uitblijft. Ed: “Qua spanning zijn 
we er dichtbij geweest, in de realiteit zijn we er gelukkig 
echt nog wel een eind vanaf gebleven.”

Eind van het jaar is het hard 
werken om de patiëntenstromen 
zo goed mogelijk door het 
Groene Hart Ziekenhuis in Gouda 
te loodsen. Omdat ook veel 
medewerkers COVID-19 krijgen 
wordt het echt even spannend. 
Ed van der Ham, clustermanager 
Acuut: “De rek was eruit. Maar 
gelukkig kregen we niet de 
toestroom die we vreesden.”

In het Goudse ziekenhuis liggen de 
definities van vijf verschillende kleurcodes al 
een tijdje klaar als Code Zwart toch ineens 
dichtbij komt. Ed van der Ham: “Intern 
onderscheidden wij tot dat moment de 
codes groen, geel, oranje, rood en zwart. 
Maar de landelijke definitie van code zwart, 
door het ministerie afgekondigd, was een 
andere. Wij hebben ons ‘zwart’ daarna 
maar omgedoopt in ‘donkergrijs’.” Het 
belangrijkste verschil? Ed: “Het landelijke 
zwart ging uit van volle IC’s. Bij ons was er 
ook al sprake van ‘zwart’ als de klinieken vol 
zouden liggen.”

Triage in eerste lijn
Eerder heeft het Groene Hart Ziekenhuis, 
op verzoek van GHOR Hollands Midden, 
dan al doorgespeeld wat exact de plannen 
zijn als het mis dreigt te gaan en de acute 
zorg in gevaar komt. Ed: “Daar zijn flink 
wat overleggen met ketenpartners aan 
voorafgegaan en heeft geresulteerd in 
een regionaal draaiboek Code Zwart. Zo 
besloten we bijvoorbeeld om de triage 
zoveel mogelijk naar de eerste lijn te 
verschuiven, dus via huisartsen en in de 
verpleegtehuizen. Want als je wacht totdat 
patiënten zich in het ziekenhuis melden ben 
je te laat.”

‘ Qua spanning waren 
we er dichtbij’’
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Virtueel oefenen in tunnel RijnlandRoute
Brandweer, politie, ambulance en andere hulpdiensten in Hollands Midden kunnen zich vanaf 
oktober 2021 virtueel voorbereiden op hulpverlening bij mogelijke incidenten in de tunnel 
van de RijnlandRoute. Dat is nodig, want een voorwaarde voor de openstelling van de tunnel 
in 2023 is dat alle hulpverleners daar goed op getraind zijn. Tijdens de vergadering van de 
Veiligheidsdirectie van de VRHM in oktober wordt het virtuele oefenprogramma officieel 
door de algemeen directeur van VRHM, Hans Zuidijk, in gebruik genomen. 

V
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Druk met evenementen  
die niet doorgaan
Net als in 2020 zijn de evenementenadviseurs van 
de VRHM, de GHOR en de vergunningverleners 
van de gemeenten druk met evenementen die 
niet doorgaan. Door veel feestjes en uitstapjes 
gaat een streep. Emilie de Nerée, senior 
vergunningverlener bij de gemeente Leiden: “Wij 
leven van persconferentie naar persconferentie. 
Binnen de geldende maatregelen proberen we mee 
te denken om zoveel mogelijk door te laten gaan. 
Dat biedt helaas niet altijd garanties. Soms zijn de 
voorwaarden zó beperkend dat een ondernemer zelf 
besluit de stekker uit een evenement te trekken.”

Juridisch loket
De juridische regels rondom COVID-19 zijn niet altijd 
eenvoudig te vertalen naar de dagelijkse praktijk. 
Daarom heeft Veiligheidsregio Hollands Midden een 
juridisch loket in het leven geroepen. Bij het loket 
zijn drie gemeentelijke juristen aangesloten; twee uit 
Leiden en één uit Gouda. Maatregelen zijn immers 
nooit waterdicht en vaak voor meerdere uitleg 
vatbaar. Kwesties, onduidelijkheden of dilemma’s 
kunnen gemeenten voorleggen aan het juridisch 
loket. Zodat ze beter onderbouwde beslissingen 
kunnen nemen en deze vervolgens goed kunnen 
uitleggen. 

Leergang Manschap A 
met vertraging afgerond
In maart 2019 start een groep nieuwe 
brandweervrijwilligers met de opleiding 
manschap A in de verwachting de opleiding 
in november 2020 af te ronden. Maar twee 
‘corona-stops’ gooien roet in het eten. 
Uiteindelijk halen ze in de zomer van 2021 
allemaal wél hun diploma. Een geweldige 
prestatie. Alle deelnemers zijn ondanks alle 
beperkingen vanwege de coronamaatregelen 
enorm gemotiveerd doorgegaan. Dit mede 
dankzij het enthousiasme vanuit hun kazernes 
en de instructeurs van de leergang. 

Oefenen in coronatijd
Vanwege de coronamaatregelen zijn er 
in 2021 nog steeds minder opleidingen, 
minder trainingen en kan er ook minder 
(realistisch) worden geoefend. Dat 
geldt zowel voor de brandweer als 
voor het multidisciplinair opleidings- en 
trainingsprogramma. Sinds de zomer van 
2021 is de afdeling Vakbekwaamheid druk 
bezig met het herstarten van opleiden en 
oefenen. Open dagen en vaardigheidstoetsen 
organiseren we echter nog niet in 2021. 
Het vakbekwaamheidsprogramma voor 
multi-crisisfunctionarissen bieden we zoveel 
mogelijk covidproof/digitaal aan. 
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Implementatie  
Omgevingswet 
De invoering van de Omgevingswet 
wordt in 2021 opnieuw uitgesteld. 
De implementatie gaat echter 
onverminderd door. Bij alle 
medewerkers van de afdeling 
Risicoadvisering en (Brand)
veiligheid wordt een ontwikkelscan 
afgenomen en gekeken wat 
iemand nodig heeft om goed 
uit de voeten te kunnen met het 
nieuwe omgevingsrecht. Ook 
neemt de veiligheidsregio deel aan 
overleggen en oefeningen met 
provincie, gemeenten en partners 
in de verschillende proeftuinen. 
De gemeentelijke accounthouders 
van de veiligheidsregio worden 
voorbereid op hun rol aan de 
Omgevingstafels. 

Veel animo voor 
omgevingswetuurtje
We liggen we in de Veiligheidsregio Hollands 
Midden goed op schema met de voorbereidingen 
op de Omgevingswet, maar bij veel medewerkers 
leven ook nog veel vragen. Daarom organiseren 
we iedere laatste donderdag van de maand een 
omgevingswetuurtje, waarin het nieuwe beleid steeds 
concreter wordt. De eerste drie Omgevingswetuurtjes 
– over de rol van VRHM binnen de Omgevingswet, 
de Omgevingsvisies en Omgevingsplannen van 
gemeenten – worden meteen al goed bezocht. 
Er schakelen ongeveer 35 deelnemers in per live-
sessie, veelal collega’s van de sector Risico- en 
Crisisbeheersing. 

Samen werken aan ‘werk-
plaats’ Omgevingswet 
In juni 2021 werken Veiligheidsregio Hollands 
Midden en Werkorganisatie Duivenvoorde samen 
aan een ‘werkplaats’ over de Omgevingswet. Met de 
gemeente Katwijk, Omgevingsdienst West-Holland, 
Provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap 
Rijnland wordt een interbestuurlijke werkplaats 
georganiseerd voor gemeenten en ketenpartners. 
In de werkplaats wordt getoetst of de 
samenwerkingsafspraken in de keten, van initiatief 
tot afhandeling, werken. Ook wordt in september 
een webinar georganiseerd.

Speciale trainingen grof 
en extreem geweld
Hoe gaan we om met grof en 
extreem geweld? In 2018 
starten de voorbereidingen 
om beroepskazernes op 
te leiden tot niveau 
‘basis+’. Een basis+ team 
kan worden ingezet bij 
een aanslag waar veel 
slachtoffers in korte tijd 
snel hulp nodig hebben. 
Alle kazernes krijgen 
bovendien een awareness-
training. Het gaat om een 
uitbreiding van de bestaande 
basis brandweerzorg. De 
blusvoertuigen worden uitgerust 
met extra medische middelen, zodat bij een 
incident met grof en extreem geweld direct 
levensreddend gehandeld kan worden. 

Achttien Convenanten 
getekend 

Op 18 februari 2021 zet 
burgemeester Lenferink als 

voorzitter van het Algemeen 
Bestuur VRHM, zijn 
handtekening onder 
achttien convenanten over 
de samenwerking tussen 
VRHM, de gemeenten en 
de drinkwaterbedrijven. 
Daarin spreken achttien 

gemeenten, drie 
drinkwaterbedrijven en 

de VRHM af samen de 
bluswatervoorziening van 

de toekomst vorm te geven. 
Dat is nodig omdat de Nederlandse 

drinkwaterbedrijven bezig zijn met 
het realiseren van een zelfreinigend 
drinkwaternet, om zo de drinkwaterkwaliteit 
te kunnen blijven garanderen in de toekomst. 
Een pakket maatregelen en voorzieningen 
garandeert dat er ook in de toekomst altijd 
voldoende bluswater beschikbaar is.
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Oefening nieuwe brand-
bestrijdingstechnieken
In december oefenen medewerkers van de 
24 uursdienst met de O-bundels en nieuwe 
brandbestrijdingstactieken in Weeze, Duits-
land. Samen organiseren zij een realistisch 
oefenprogramma. De afdeling Vakbekwaam-
heid kijkt mee en gaat het programma in de 
toekomst verder uitrollen. Vooraf is het nog 
wel een lastige afweging om het programma 
wel of niet door te laten gaan. Er wordt be-
sloten erop te vertrouwen dat iedereen zich 
houdt aan de afgesproken coronaregels. Dat 
pakt goed uit.

Vangnet voor 
uitval LCMS 
Het Landelijk CrisisManagement Systeem 
(LCMS) is landelijk belangrijk om een actueel 
en gedeeld beeld te schetsen voor de 
multidisciplinaire hupdiensten. Maar wat als 
het systeem onverhoopt uitvalt? De afdelingen 
Crisisbeheersing en Informatiemanagement 
van de VRHM bedenken een noodoplossing 
waarbij het toch mogelijk is om vanuit een 
gemeenschappelijk kader te blijven werken. 
Die oplossing werken zij uit in een infographic. 

Introductie O-bundels
In de zomer ontvangen ook alle vrijwillige 
kazernes een zogeheten oefenset O-bundel. 
De O-bundels worden al geruime tijd 
gebruikt door onze beroepskazernes. Als 
voorbereiding op de nieuwe tankautospuiten 
en het toepassen van de nieuwe Basisprincipes 
bij brandbestrijding gaan de O-bundels 
ook toegepast worden binnen al onze 
andere kazernes. Dat is nodig omdat de 
branden van tegenwoordig om meer 
koelend vermogen vragen. Na afronding 
van het vakbekwaamheidsprogramma en 
een oefenperiode, worden de O-bundels in 
de eerste helft van 2022 op de bestaande 
blusvoertuigen geplaatst. Ook onze nieuwe 
blusvoertuigen worden voorzien van 
O-bundels.

Noodvoorraad jodium-
pillen op kazernes 
Hoe bereiden we ons voor op een mogelijke 
kernramp? Een van de voorbereidingen die 

wordt getroffen, is het aanleggen van 
een noodvoorraad jodiumpillen voor 

zwangere vrouwen en kinderen 
tot achttien jaar. Het algemeen 

bestuur van Veiligheidsregio 
Hollands Midden besluit om 
de brandweer in te zetten 
voor het opslaan van een 
noodvoorraad jodiumpillen. 
In samenwerking met GHOR 
Hollands Midden worden in 

totaal 99 dozen met jodiumpillen 
verspreid over de kazernes. Als 

zich een kernramp voordoet, wordt 
de bevolking erop gewezen dat zij, 

als zij zelf geen jodiumpillen voorhanden 
hebben voor kinderen en zwangere vrouwen, 
hiervoor terecht kunnen bij een van de 
brandweerkazernes.



Opleidingscentrum 
glansrijk door audit
In juni is er een audit van ons regionaal 
opleidingscentrum voor de landelijke 
Certificering Kwaliteit Aanbieders 
Brandweeropleidingen (KAB). Deze certificering 
is nodig om namens het Instituut Fysieke 
Veiligheid brandweeropleidingen te mogen 
verzorgen en examens af te nemen. Het 
eindoordeel van de auditcommissie is goed. 
De auditcommissie prijst onder andere 
het ontwikkelvermogen van kwaliteit, de 
sterke onderwijskundige input, de inzet op 
vernieuwingen, het veilige werkklimaat en 
de georganiseerde samenwerking, zowel 
binnen de sector Brandweerzorg als binnen het 
interregionaal samenwerkingsverband West-4.

ROT oefent 
cybergevolgbestrijding
Het is niet uit te sluiten dat onze crisisorganisatie 
een keer ingezet moet worden voor 
cybergevolgbestrijding. Het is belangrijk daar 
dan klaar voor te zijn. Tijdens themasessies, 
georganiseerd door de werkgroep Cyber van 
VRHM, wordt daar in het najaar volop mee 
geoefend.
Colleges van B&W van alle gemeenten in 
Hollands Midden kunnen bovendien een 
cybergame spelen. Doel is meer voeling te 
krijgen met de ins en outs van cybersecurity en 
cybergevolgbestrijding. Het spel is ontwikkeld 
door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG). De spelleiding is in handen van Bureau 
Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC).

Omgevingsanalisten  
op hard piket
Vanaf juli 2021 gaan zes omgevingsanalisten op hard 
piket. Het is een nieuw wapenfeit in de professionali-
sering van de crisiscommunicatie in de Veiligheidsregio 
Hollands Midden. De omgevingsanalyse is een essen-
tieel onderdeel in het proces van crisiscommunicatie. 
Daarmee brengen we de buitenwereld naar binnen in 
het crisisteam. Een omgevingsanalist kijkt bij incidenten 
naar het sentiment en de informatiebehoefte van de 
samenleving, en naar het gedrag wat daaruit voort-
vloeit. Zo’n omgevingsanalyse is de kern van de crisis-
communicatiestrategie en helpt communicatieacties te 
prioriteren. 
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Successen
1.  De crisisfunctionarissen waarderen de 

leervormen van microleren, zoals het scenario-
uur, webinars en de YouTube serie ‘Een 
openhartig gesprek met’.

2.  Het aantal deelnemers is meer dan verdubbeld 
vergeleken met vorig jaar en wij hebben meer 
opleidingen en trainingen georganiseerd dan 
gepland.

3.  Het OTO-traject voor het beleidsteam is door 
ontwikkeld.

Verbeterpunten
1.  Samenhang verbeteren tussen de 

OTO-trajecten voor het GMK, CoPI, 
ROT en (R)BT.

2.  Het vergroten van het inzicht in de 
vakbekwaamheid op het individuele 
niveau van crisisfunctionarissen.

3.  De opleidingen, trainingen en 
oefeningen  evalueren op leerdoelen 
en leereffecten.

 

Groei crisisfunctionarissen
Jaaroverzicht 2021

In dit jaaroverzicht vind je hoe de werkgroep 
MDOTO heeft bijgedragen aan de vakbekwaamheid 
van de crisisfunctionarissen voor de hoofdstructuur 
van de crisisorganisatie. Ook is zichtbaar gemaakt 
welke invloed Corona heeft gehad  
op het onderwijsprogramma.

620
Deelnemers

Beleidsprojecten
Online leeromgeving Lopend

Scenario Denken Lopend

Vaardigheidspaspoort Lopend

Leren van incidenten Lopend

Studiegidsen Afgerond

Scenario’s incidenttype
Brand met asbest

Cybergevolgbestrijding

Gebouwbranden & instorting

Incident kustgebied

Incident met gevaarlijke stoffen

Infectieziekten

Opruiming explosief

Spoorvervoerincidenten

Verstoring drinkwatervoorziening

Verstoring elektriciteitsvoorziening

Verstoring telecommunicatie & ICT

Verstoring openbare orde

Partners
Defensie (EODD)

Hoogheemraadschap Rijnland

Oasen

Omgevingsdienst Midden Holland

Onderhandelaars bij gijzeling (Politie)

ProRail

Reddingsbrigade

Salvage

Stedin

COVID-19 invloed
Training TRM (2x)      najaar 2021

Training Scenario Denken      2022 

BT oefeningen      2022

Systeemtest 
 

  geannuleerd

16 Inspelen op actualiteit Deelnemers

3 Themasessie Scenario Zwart 27
2 Themasessie Incidenten kustgebied 28

11 Een openhartig gesprek met  
(serie interviews op YouTube)

2046 
(views)

 

18 Opleidingen Deelnemers

2 Introductie Crisisbeheersing 15
1 Strategisch crisismanagement 9
5 Team Resource Management 32
2 Scenario Denken 18
1 Strategisch analyseren 9
1 Crisiscommunicatie (webinar) 34
1 Infectieziekten (webinar) 38
1 Cybergevolgbestrijding (webinar) 32
3 Cybergame 2.0 33
1 Focus op Mentaal 7

19 Trainingen Deelnemers

1 Team Resource Management 7
2 Scenario Denken 19
1 Rollen van de burgemeester 6
2 Scenario-uur Spoorvervoerincidenten 20
4 Scenario-uur Uitval elektriciteit 26
1 Focus op Mentaal 8
2 Bewustzijn in het werkveld 12
3 Coaching (individueel traject) 3
3 Cybergame 2.0 33

21 Oefeningen Deelnemers

9 Operationele Oefendagen MKO 72
9 Operationele Oefendagen  CoPI 113
3 Themasessie Cybergevolgbestrijding ROT 52

Kerncijfers Voorbereiding opleiden en oefenen brandweer

4.139 Oefenmomenten*

682 Opleidingsmomenten*

* In verband met de geldende coronamaatregelen zijn meerdere oefeningen en opleidingsmomenten in 
2021 uitgevallen. Hierdoor is het exacte aantal niet aan te geven.

20 Kerncijfers
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Aan de slag 
 met vaccinaties 
In 2021 komen er steeds meer vaccins tegen COVID-19 
beschikbaar. Dat vereist een enorme logistieke operatie. 
Want die vaccins zijn niet zomaar even gezet. Ook veiligheid 
op en rond de vaccinatielocaties blijkt een belangrijk 
aandachtspunt, want de campagnes gaan gepaard met 
nogal wat maatschappelijke onrust.
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Behulpzaam en betrouwbaar
“ Brandweermensen zijn van nature behulpzaam 

en betrouwbaar. Ze staan altijd voor je klaar en 
zijn loyaal. Het lijkt alsof dat erin zit gebakken. 
Brandweer-medewerkers hebben bovendien een 
maatschappijbewuste houding. Een ideale partner om 
mee samen te werken. Ik belde met Tjeerd Neumann, 
directeur Brandweerzorg, om te zeggen dat we van 
het aanbod gebruik wilden maken. Hij zette alles 
direct in gang. Dat onze veiligheidsregio op alle 
niveaus doorspekt is van positiviteit, daar mogen we 
trots op zijn.”

Comfort
“ Het brengt rust als er iemand meegaat die, net als de 

arts, levensreddend kan handelen als dat nodig mocht 
zijn. Ik ben blij dat we dat comfort mee konden geven 
aan onze artsen. Want stel dat er bij een burger thuis, 
of onderweg iets zou gebeuren? Ook dan is deze 
samenwerking voordelig voor iedereen. Fijn dat er 
dan iemand bij is die ook het hoofd koel kan houden. 
Eén en één was hier echt drie.” 

Gezelligheid
“ De reacties van de burgers waren unaniem positief. 

Ze vonden de persoon in brandweeruniform en 
de dienstauto van de brandweer bovendien vaak 
leuk of interessant. Het was tijdens menig bezoek 
voer voor gezelligheid en mooie verhalen. De 
brandweermedewerkers en onze artsen keerden 
steeds weer super enthousiast terug op de locatie.”

Eline Zeedijk coördineert voor de GGD 
Hollands Midden het vaccineren van niet 
mobiele thuiswonenden. De brandweer 
biedt aan hierbij te helpen. Een aanbod 
dat Eline met beide handen aangrijpt. 
“Die samenwerking was een oplossing 
voor het tekort aan handen. Daar kwam 
bovenop dat we ons werk nog beter 
konden doen.” 

“ De overweging om de hulp van de brandweer aan 
te nemen was een praktische. Landelijk was de 
instructie dat er met iedere arts een administratief 
medewerker mee moest gaan. Maar juist die 
hadden we op de priklocaties hard nodig; zonder 
hen zouden we onze deadline niet halen. Wij 
kampten dus met een tekort aan administratieve 
medewerkers. Toen kwam dat aanbod.”

‘ Brandweer en GGD: 
één en één is drie’
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Majella Roosjen, strategisch adviseur bij GHOR 
Hollands Midden, is namens de VRHM belast met 
de keuze van vaccinatielocaties. Schaarste van het 
vaccin en boosheid bij anti-vaxxers vragen om extra 
aandacht als het gaat om veiligheid, van
medewerkers én bezoekers.

“ Toen aan het begin van het jaar naar de eerste 
vaccinatielocaties werd gezocht, was het vaccin beperkt 
leverbaar. Met veiligheidsregio, brandweer, politie, 
GGD, gemeente en een particulier beveiligingsbedrijf 
hebben we een werkgroep samengesteld om regio 
breed de veiligheid op en bij de vaccinatielocaties te 
kunnen garanderen. Deze werkgroep heeft scenario’s 
uitgewerkt, zoals diefstal, verstoring van de openbare 
orde, demonstraties voor de deur en extreme 
weersomstandigheden.” 

Schouw
“ De voorgestelde vaccinatielocaties zijn 

door de werkgroep eerst bezocht voor 
een schouw. De werkgroep werd steeds 
uitgebreid met ambtenaren van de 
desbetreffende gemeente. Zij kennen 
immers de locaties, de in- en uitgangen en 
de infrastructuur en weten bijvoorbeeld 
waar gedemonstreerd kan worden. Dit werd 
aangevuld met de lokale kennis van de 
brandweer en de politie. In Leiden, Gouda, 
Alphen aan den Rijn, Noordwijkerhout, 
Bergambacht, Nieuwerkerk aan den IJssel 
en Leiderdorp openden we daarna een 
vaccinatielocatie. De werkgroep maakte voor 
iedere locatie een informatiekaart met een 
plattegrond, de uitgewerkte scenario’s en 
handelingsperspectieven. Deze informatie is, 
na vaststelling in de werkgroep, gedeeld met 
de operationele diensten en de meldkamer.” 

Boostercampagne
“ Toen in het najaar de boostercampagne van 

start ging, zijn alle informatiekaarten nog 
eens geactualiseerd. Leiden, Gouda en Alphen 
aan den Rijn werden vaccinatie- en testlocatie. 
In Gouda en Leiderdorp hielden we bovendien 
een schouw bij een nieuwe locatie omdat 
de oude niet meer beschikbaar was. En in 
Bergambacht, Nieuwerkerk aan den IJssel en 
Noordwijkerhout zijn de vaccinatielocaties 
heropend.”

Welwillend
Majella kijkt terug op een vlekkeloze 

samenwerking binnen de werkgroep. 
“Het kwam meerdere keren voor dat 
er snel geschakeld moest worden. 
Dat leidde niet tot problemen. Alle 
partijen zagen de urgentie en waren 
zeer welwillend. Als ik bijvoorbeeld 
binnen enkele dagen een schouw 
plande, was iedereen aanwezig. Dat 
maakte het fijn samenwerken.”
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‘ Extra aandacht voor 
veiligheid priklocaties’
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Caroline Schouten is jeugdarts 
bij de GGD. Ze springt bij om te 
helpen met het vaccineren. Eerst 
op een vaccinatielocatie, later 
in een mobiel team. Mét een 
brandweerman. 

“ Eigenlijk had ik nog geen compleet beeld van 
waar ik aan begon. Ik kwam naar de vacci-
natielocatie en werd aan een brandweerman 
gekoppeld. We kregen een lijst met veertien 
adressen en instructies over de taakverdeling. 
Een plastic bak ging mee, met daarin alle 
spullen die we nodig hadden: onder meer 
een bloeddrukmeter, een zuurstofmeter, een 
afvalbak om gebruikte naalden in te doen 
en pleisters. Hij droeg de bak, ik de koelbox 
waar het vaccin in zat. De brandweerman 
was in zijn uniform, ik had een felrood hesje 
van de GGD aan waar op de rug in grote let-
ters ARTS op stond. In die kleding en met die 
bagage voelden we ons nogal een beziens-
waardigheid. We lachten erom, en maakten 
er een leuke dag van.”

Superfijn
“ Eenmaal binnen nam ik de gezondheidsverklaring af en 

zette mijn collega van de brandweer de spullen om te vac-
cineren klaar. Ook schreef hij vast het vaccinatiebewijs. Ik 
vond het superfijn dat we met z’n tweeën waren. Je hebt 
namelijk geen idee waar je terecht komt, en er lopen ook 
mensen op straat die het vaccineren helemaal niks vinden. 
In mijn eentje had ik dit niet aangedurfd. Ook het aan-
rijden was perfect geregeld. De brandweerman zette het 
adres in de routeplanner, onderweg belde ik met de men-
sen van ons lijstje om onze komst aan te kondigen. Dat 
werkte goed. Mensen die slecht ter been waren konden 
dan de deur vast openen of hun aanwezige mantelzorger 
instrueren om ruimte te maken en ons binnen te laten.” 

Levensverhalen
“ Ik merkte dat de burgers het leuk en bijzonder vonden 

om van twee professionals aandacht te krijgen. We wer-
den met open armen ontvangen. Na iedere prik moesten 
we een kwartier wachten om te weten of er allergische 
reacties waren. Dat kwartier bood volop gelegenheid voor 
persoonlijke gesprekken en levensverhalen. Mijn hoofd 
zat helemaal vol aan het eind van de dag. Een geweldige 
ervaring.”

Sociaal vaardig
“ Eerder vond ik brandweermannen vooral stoer. Nu ken ik 

ze nog beter. Het viel me vooral op hoe ontzettend sociaal 
vaardig ze zijn en hoe makkelijk ze gesprekken met bur-
gers voeren en de rust bewaren. Persoonlijke gespreken 
aangaan en toch zakelijk blijven zodat we ook snel weer 
verder kunnen. Chapeau.”

Risicogericht Werkvloer

‘ Geweldige ervaring, samen met 
een brandweerman op pad’



Zelf was Niek van Hoof (77) 
brandweerman van 1972 tot 
2002. Hij was aangenaam verrast 
toen er een brandweerman voor 
zijn deur stond die de GGD-arts 
hielp bij het vaccineren. 

“ Dertig jaar heb ik voor de brandweer in 
de regio Gouda gewerkt. Ik was plaatsver-
vangend chef op de alarmcentrale. Twin-
tig jaar geleden ben ik gestopt. En ook al 
is er in al die jaren heel veel veranderd, 
het belangrijkste is gebleven. Dat is dat de 
brandweer ten dienste van de mensheid 
staat. Het assisteren van de GGD-artsen is 
daar een mooi voorbeeld van. Ik vind het 
een hele goede zaak dat de brandweer 
de GGD helpt. Zo heb je echt iets aan 
elkaar. Als ze het mij veertig jaar geleden 
zouden hebben gevraagd, zou ik direct 
‘ja’ hebben gezegd. Het is belangrijk om 
anderen te helpen. En het hoort bij de 
brandweer.”

Afleiding
“ In het verleden heb ik een knieoperatie 

ondergaan die helaas niet helemaal goed 
is gegaan. Daardoor loop ik nu moeilijk. 
De GGD belde me op en vertelde dat er 
iemand bij me thuis zou komen om me te 
vaccineren. Op de afgesproken tijd stond 
er een arts met dus ook een brandweer-
man voor de deur. 

‘ Voordat ik het wist  
zat de naald erin’
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Hij was die dag in dienst gesteld van de GGD, zo 
werd me verteld. Als chauffeur, en als assistent 
van de arts. Hij kwam uit Bodegraven. Bode-
graven viel vroeger onder de regio Gouda. We 
raakten aan de praat. Ik vertelde hem hoe het er 
in mijn tijd aan toe ging, hij vertelde mij over de 
huidige tijd. Het was een leuk gesprek en bracht 
de nodige afleiding. Voordat ik wist zat de naald 
in mijn arm.”

Veilig
“ Ik heb hier thuis een speciale opklapstoel. Daar 

kon ik gewoon in blijven zitten. Het was een 
kwestie van de mouw omhoog en de prik erin. 
Die twee waren goed op elkaar ingespeeld. 
Terwijl de arts haar werk deed gaf de brandweer-
man haar de juiste spullen aan. En mocht er iets 
gebeuren, dan zouden er twee personen met 
kennis van zaken zijn die hulp konden verlenen. 
Door de aanwezigheid van de brandweerman 
naast de arts voelde ik me extra veilig.”



De rookmeldercampagne vindt bovendien de weg 
naar alle medewerkers van de veiligheidsregio: 
iedereen treft namelijk een rookmelder aan in 
het kerstpakket. Om thuis of bij een naaste op te 
hangen. In 2021 is er ook ruimte voor campagnes 
als de CO-campagne, de Brandpreventieweken, 
Veilig omgaan met vuurwerk, de Nationale 
Voorleesdag en de Kinderboekenweek. Vaak 
wordt hiervoor aangehaakt bij de landelijke 
campagnes. Ook ondersteunt team BvL gemeenten 
bij projecten die voortkomen uit hun integrale 
veiligheidsplannen. 

Doelgroepgerichte benadering
Daarnaast begint BvL in 2021 met het ontwikkelen 
van een doelgroepgerichte benadering. Kern 
van deze benadering is dat BvL onderzoek op 
basis van data doet naar wat er specifiek in de 
regio speelt, zodat activiteiten en projecten 
meer onderbouwd kunnen worden uitgevoerd. 
Bij het project ‘Zelfredzaamheid’ wordt in multi-
verband geïnventariseerd welke groepen mensen 
verminderd zelfredzaam zijn bij calamiteiten, hoe 
we hen kunnen aanzetten tot meer brandveilig 
gedrag en hoe we de krachten van de diverse 
kolommen hierin kunnen bundelen. Noor: “We 
hebben veel gedaan en liggen halverwege de 
beleidsperiode zelfs wat voor op schema. Zonder 
mijn fantastische team, de hulp van heel veel 
collega’s en de samenwerking met partners was dit 
niet gelukt.”

Eind 2021 is het vierjarenbeleidsplan 
Brandveilig Leven precies halverwege 
zijn tijdsduur en coördinator Noor 
Winkel zíét de puzzelstukjes in elkaar 
vallen. “In het begin hadden we het over 
veertig losse uitvoeringspunten. Ik zie 
de plakkertjes nog hangen op de muur. 
‘Wat veel’, dachten we, maar ik zag toen 
al de verbanden en de samenhang. Na 
het zaaien gaan we nu oogsten en zien 
anderen ook dat alles invloed op elkaar 
heeft.” 

Investeren op relatie
Ook voor het team Brandveilig Leven (BvL) zorgt het 
tweede coronajaar voor de nodige uitdagingen.  Maar 
het is tegelijkertijd een kans om ‘de basis goed neer 
te zetten’. Er wordt bijvoorbeeld flink geïnvesteerd 
in de relatie met belangrijke partners. Dit leidt tot 
hechtere samenwerkingsverbanden. Het zorgt ook voor 
meer draagvlak voor verschillende Brandveilig Leven-
projecten. Wat daarbij meehelpt is dat online meetings 
gewoon worden. Die zijn vaak makkelijk te organiseren 
en blijken ook laagdrempelig; partners haken sneller 
aan. Belangrijke samenwerkingspartners voor BvL zijn 
de woningcorporaties, omdat zij veel woningen in hun 
bezit hebben, zorginstellingen in het kader van het 
project ‘De Leidse Zorg Brandveilig’, schoolbesturen, 
studentenverenigingen en DUO studentenhuisvesting. 
Vaste contactpersonen vanuit BvL worden gekoppeld 
aan elke organisatie of instelling en onderhouden korte 
en warme lijntjes. Door het creëren van platformen 
ontstaat er bovendien contact tussen de verschillende 
partijen, zodat zij onderling kennis en ervaringen 
kunnen uitwisselen. Iedereen loopt immers tegen 
dezelfde uitdagingen aan. 

Samenwerking met de OD
Het contact met de operationele dienst (OD) is ook een 
goed voorbeeld van investeren in de samenwerking. 
BvL gaat bij verschillende ploegen op de koffie om 
te inventariseren hoe de samenwerking verbeterd 
kan worden. Waar BvL vanwege COVID-19 niet of 
slechts beperkt ‘de straat op’ kan, is de OD juist veel 
in contact met mensen. Om toch informatie te kunnen 
geven wordt iedere tankautospuit door BvL voorzien 
van een tas met daarin preventiemateriaal en twee 
rookmelders. 

Campagnes en projecten
De geïntensiveerde relatie met partners binnen 
en buiten VRHM vergroot het draagvlak voor 
de campagnes en projecten van BvL. Zoals voor 
de rookmeldercampagne die in 2021 volop in 
voorbereiding is; alle gemeenten doen mee en heel veel 
collega’s en woningcorporaties zetten zich ervoor in. 

26 Brandveilig Leven

‘ Investeren in 
samenwerking’
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Brandweer koelt 
daken vaccinatielocaties
In juni geeft de brandweer gehoor aan een 
bijzonder bijstandsverzoek van de GGD. 
Vanwege het mooie, warme zomerweer 
wordt verwacht dat het op een aantal 
vaccinatielocaties van de GGD te warm gaat 
worden. De brandweer assisteert bij het koelen 
van daken van een aantal locaties. Ook weer 
een mooi voorbeeld van samenwerking tijdens 
het vaccinatieprogramma.

Talkshow nieuw Regionaal Risicoprofiel
De voorbereidingen voor het samenstellen van het nieuwe 
Regionaal Risicoprofiel (RRP) zijn in 2021 in volle gang. Het 
RRP is een inventarisatie en analyse van de aanwezige risico’s 
in onze regio. Om de vier jaar wordt dit profiel tegen het licht 
gehouden; dat is wettelijk verplicht. Het huidige RRP loopt tot 
2023. Vanwege de coronamaatregelen organiseren we in 2021 
een digitale talkshow om input voor het RPP op te halen.

Vier thema’s uit het Regionaal Risicoprofiel
In het Regionaal Beleidsplan 2020-2023 worden, mede vanuit 
het Regionaal Risicoprofiel (RRP) en de bespreking hiervan 
in de gemeenteraden, vier thema’s benoemd die van grote 
invloed zijn op de risico’s in onze regio. Het gaat om klimaat-
adaptatie, energietransitie, digitale ontwrichting en conti-
nuïteit. In de afgelopen twee jaar zijn stappen gemaakt om 
inhoud en betekenis te geven aan deze thema’s in het licht 
van risico’s en bedreigingen voor onze veiligheidsregio. Zo 
zijn er analyses gemaakt, wordt er planvorming ontwikkeld 
en worden er oefeningen gehouden om deze planvorming te 
toetsen. Daarbij blijkt de samenwerking met andere sectoren 
en partners onmisbaar. 

Drukte vanwege 
datalek log4J  
In december wordt bekend dat er 
een ernstig beveiligingslek zit in 
Apache Log4j. Bedrijven over de hele wereld zijn daardoor 
kwetsbaar geworden voor hackers. De software wordt 
gebruikt om logboeken van applicaties bij te houden. 
Bedrijven doen dat bijvoorbeeld om te bekijken wat er 
niet goed gaat als een computer een foutmelding geeft. 
Het Nationaal Cyber Security Centrum roept organisaties 
op een update uit te voeren om hackers geen kans te 
geven. Er wordt een dedicated Operationeel Leider en een 
informatiemanager aan deze dreigende crisis toegewezen 
die in contact staan met landelijke coördinatieteams. 
Ook in de eigen organisatie wordt de kwetsbaarheid 
beoordeeld.

Energietransitie als  
nieuw risico
De energietransitie is één van de thema’s uit 
het Regionaal Risicoprofiel (RRP). Er wordt in 
2021 een werkgroep Energietransitie in het 
leven geroepen om de gevolgen daarvan te 
kennen, te duiden en waar nodig te vertalen 
naar veiligheidsmaatregelen. Onderwerpen 
die van belang zijn om de risico’s van de 
energietransitie goed in kaart te brengen, 
zijn over verschillende veiligheidsregio’s 
verdeeld. Iedere regio heeft haar eigen 
topics. Hollands Midden heeft elektrificatie 
en transport (elektrische voertuigen, 
waterstofvoertuigen, multi-fueltankstations, 
oplaadpalen), elektrificatie en opslag 
(batterijen/accu’s) en zonnepanelen/
zonneweiden in haar portefeuille. Andere 
regio’s richten zich bijvoorbeeld op 
waterstof, warmtenet of windturbines. 
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Start team  
Brandonderzoek
Sinds 2021 beschikt de brandweer over een team 
Brandonderzoek (TBO). Het team bestaat uit zes 
personen. TBO gaat branden onderzoeken om 
kennis op te doen, kennis die vervolgens weer 
gedeeld wordt met de rest van de organisatie. 
Onderzocht worden zaken als hoe een brand is 
ontstaan, hoe de brand zich verspreidt, welke 
voorzieningen wel of niet hebben gewerkt en wat 
het effect is geweest van de ingezette blusmethode 
op de brand en de brandverspreiding. 

Reflectie op 
crisisorganisatie  
 
Vanaf 12 maart 2020 is er landelijk sprake 
van een opschaling naar GRIP 4 vanwege de 
coronacrisis en wordt een specifiek voor corona 
ingerichte regionale crisisorganisatie actief. 
In 2020 evalueert het Crisisonderzoeksteam 
(COT) het optreden van de crisisorganisatie. 
In het voorjaar van 2021 voert het COT nog 
een evaluatie uit. De veiligheidsregio krijgt 
dan te maken met het vervolg van de tweede 
golf en met nieuwe, aangescherpte landelijke 
maatregelen. Ook wordt nieuwe wetgeving 
van kracht met bijbehorende ministeriële 
regelingen, zoals de mondkapjesplicht. In maart 
2021 begint de derde golf en eind april 2021 
worden versoepelingen aangekondigd die in 
de periode tot begin juli 2021 versneld worden 
doorgevoerd. Over de periode na 1 mei voert het 
COT een laatste reflectie uit om een totaalbeeld 
van het functioneren van de crisisorganisatie te 
krijgen tijdens de coronacrisis.

Kerncijfers brandveiligheid 
en risicoadvisering 2021

1.666 adviezen Omgevingsveiligheid (WABO)

372 adviezen Evenementenveiligheid

2.609 adviezen Bereikbaarheid voor repressie

1.500 adviezen Overig

563 controles Brandveiligheid

0 hercontroles Brandveiligheid

0 controledossiers overgedragen

86% adviezen Omgevingsveiligheid binnen 
behandeltermijn

Versnellingsplan 
informatieveiligheid
Om de digitale veiligheid van de veiligheidsregio’s 
te versterken stelt het Veiligheidsberaad in 2021 het 
Versnellingsprogramma informatieveiligheid op. De 
veiligheidsregio’s en andere overheidsinstellingen 
moeten voor 1 januari 2023 voldoen aan de Baseline 
Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Het instituut 
Fysieke Veiligheid ondersteunt de veiligheidsregio’s 
hierbij. 
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  inzet in Lisse
Bij tuincentrum Overvecht in Lisse woedt op 8 februari een zeer 
grote brand. Er ligt sneeuw en er staat een ijzige harde wind. 
Omdat het incident vlakbij de regiogrens plaatsvindt rukken ook 
eenheden uit Veiligheidsregio Kennemerland uit. Twee brand-
weermannen uit Nieuw-Vennep raken tijdens de inzet gewond. 
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Jan Vogelzang van de 
Veiligheidsregio Kennemerland 
is HOvD als de brand woedt bij 
tuincentrum Overvecht. Het incident 
vindt plaats in Hollands Midden, 
net over de regiogrens. Eenheden 
uit Hollands Midden en zijn eigen 
Kennemerland rukken uit. De inzet 
is net gestart als twee van zijn 
brandweermannen gewond raken bij 
een explosie. 

Om 13.00 uur krijgt Jan het bericht dat de ploeg 
uit Nieuw-Vennep onderweg is naar de regio 
Hollands Midden, om te assisteren bij Overvecht. 
Twintig minuten later volgt het bericht dat een 
collega daar gewond is geraakt. Meer informatie 
dan dat dit door een explosie is gekomen, heeft 
hij dan nog niet. “Nog eens tien minuten later 
kreeg ik via onze meldkamer te horen dat hij met 
een ambulance naar het ziekenhuis was vervoerd. 
Ik schrok en wist genoeg om te begrijpen dat het 
ernstig was.” 

Bezorgde vrienden en collega’s
Daarna gaat alles heel snel. Jan: “Binnen 
tien minuten verschenen er op sociale media 
foto’s waarop te zien was dat de gewonde 
brandweerman bluskleding van Kennemerland 
aan had. Het Haarlems Dagblad pikte dat op en 
deelde deze berichten. Vanaf dat moment werden 
we overspoeld met telefoontjes van bezorgde 
vrienden en collega’s.”

30 Hulpverlening Partner

Tweede gewonde
Samen met de ploegchef van Nieuw-Vennep vertrekt 
hij naar de partner van het slachtoffer. Om haar op de 
hoogte te brengen voordat ze het op een andere manier 
hoort. ”Dat was moeilijk, we wisten op dat moment 
eigenlijk nog weinig.” 
Vervolgens rijdt het tweetal naar de locatie van de brand. 
Jan: “Onderweg werd ons duidelijk dat er ook nog een 
tweede collega gewond naar het ziekenhuis was gegaan. 
Gelukkig hebben de aanwezige collega’s van Hollands 
Midden onze collega’s goed opgevangen.” 
Het tuincentrum brandt uiteindelijk volledig af. Drie uur 
later rijdt de ploeg uit Kennemerland terug naar Nieuw-
Vennep en wordt de nazorg opgestart.

Vraagstukken over procedures
Bovenregionaal samenwerken is niet vreemd voor de 
beide korpsen. Jan: “We helpen elkaar en wekelijks gaan 
eenheden van beide regio’s heen en weer. Het bijzondere 
van dit incident was dat het in de regio Hollands Midden 
plaatsvond en dat de twee gewonde collega’s van ons 
waren. Dan ontstaan er snel allerlei vraagstukken over 
procedures, wie verantwoordelijk is en wie welke actie 
oppakt. Onze centralist kon bijvoorbeeld formeel geen 
noodprocedure opstarten. Gelukkig kent iedereen dan de 
weg om snel te kunnen schakelen.”

‘ Onrust via  
sociale media’



Verslechteringsscenario’s
“ Ik loop verslechteringsscenario’s door 

en maak handelingsperspectieven. Op 
het moment dat ik hoor dat er een 
explosie heeft plaatsgevonden, waarbij 
mogelijk slachtoffers zijn gevallen, 
stel ik direct de Leider-CoPI en de 
IM (Informatie Management)-CoPI 
op de hoogte; zij zijn aanrijdend na 
opschaling naar GRIP 1. Gaan er nog 
meer explosies plaatsvinden? Moet de 
opvanglocatie daarom verder weg van 
het pand worden georganiseerd? In 
de meldkamer heb ik vanuit relatieve 
rust de mogelijkheid om daarover na te 
denken.” 

Opschaling en alarmering
“ De explosie, de rookkolom, het 

benedenwindse gebied; die combinatie 
heeft uiteindelijk verdere opschaling 
onvermijdelijk gemaakt. Het 
beslismoment daarvoor ligt niet bij mij, 
dit wordt vanuit de operationele OvD 
van de brandweer ter plaatse besloten 
en doorgegeven. Wel geef ik na dit 
besluit uitvoering aan de grootschalige 
alarmering van de crisisorganisatie. 
Vanwege de ernstige rookontwikkeling 
laat ik tevens een NL-alert uitgaan.”

Overdracht
“ Door de gladheid zijn de CoPi-

functionarissen langer onderweg. Het 
crisisplan, waarin aangegeven staat 
dat het CoPi-overleg binnen een half 
uur operationeel moet zijn, blijkt niet 
haalbaar. Ik stel de aanwezige diensten 
hiervan op de hoogte. Daarna draag ik 
alle informatie over aan mijn collega 
want mijn dienst zit erop. Ik vertel hem 
welke stappen we hebben ondernomen. 
Maar ook wat nog open eindjes zijn. 
Onderweg naar huis blijven mijn 
gedachten uitgaan naar het incident, 
het verloop, de slachtoffers en alle 
betrokkenen. Ik wens iedereen in stilte 
alle kracht om dit incident tot een goed 
einde te brengen.”

Sander Schoolenberg heeft dienst als 
Calamiteitencoördinator (CaCo) op de 
gemeenschappelijke meldkamer in Den 
Haag als de melding binnenkomt: brandt 
bij tuincentrum Overvecht in Lisse. 
Hoe gaat hij vervolgens te werk? Een 
reconstructie.

“ De brand loopt en de eenheden zijn onderweg. Voor 
mij is het dan zaak om het incident te monitoren en 
het beeld over de situatie zo goed mogelijk aan te 
scherpen. Is het tuincentrum open of gesloten? Zijn 
er gevaarlijke stoffen aanwezig? Hoeveel potentiële 
slachtoffers zijn er binnen? In dit geval was er een 
verbouwing gaande en was het tuincentrum gesloten.” 

LCMS
“ Het eerste beeld leg ik vast in het Landelijk Crisis 
Management Systeem (LCMS) en deel ik met de 
crisisfunctionarissen. Dit is hun uitgangspunt op 
het moment dat zij ter plaatse komen en het eerste 
CoPI-overleg aanvangt. Tijdens de aanrijdfase, die 
door sneeuw en gladheid complex is, geef ik cruciale 
informatie door zodat de functionarissen hun beeld 
steeds kunnen bijstellen.”

‘ Handelingsperspectieven 
bedenken’
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Twee 
manschappen 
van een 
brandweer-
ploeg uit 
Nieuw-Vennep 
raken gewond 
na een explosie. Arco 
Tuinier, bevelvoerder van de 
ploeg uit Lisse, staat ernaast: “Een 
zinken pijp raakt de helm van de 
bevelvoerder uit Nieuw-Vennep 
en ik zie hem zo achterover vallen. 
Een heftig beeld.” 

Arco roept direct assistentie op: ‘Ongeval 
eigen personeel’. Collega’s dragen de 
bevelvoerder naar een veilige plek. Vanwege 
de GRIP-1 situatie staat de ambulance al 
paraat en de man wordt afgevoerd. 
Later blijkt er ook nog een tweede slachtoffer 
te zijn. Deze persoon, eveneens van de ploeg 
uit Nieuw- Vennep, raakt gewond aan zijn 
schouder. Eerst werkt hij gewoon door, maar 
later krijgt hij daar toch te veel last van. Niet 
gek, want zijn sleutelbeen blijkt achteraf 
gebroken te zijn. 

Naar GRIP-1
Ondertussen woedt de brand in het 
tuincentrum voort. Arco: “Bij aankomst zag 
ik de vlammen uit het dak komen. De wind 
stond precies op de hoofdingang. Naar 
binnen gaan was niet verantwoord. Met lage 
druk probeerden we de brand zo beperkt 
mogelijk te houden. Maar na tien minuten 
stond de hele voorkant al in lichterlaaie.” 

Afspraken
Het tuincentrum brandt uiteindelijk volledig af. 
De inzet leert Arco twee lessen. “Als bevelvoerder 
kreeg ik ook de collega’s van de ploeg uit Nieuw-
Vennep onder me. Ik gaf direct aan dat zij, zoals in 
de protocollen staat, naar de nazorg moesten omdat 
twee van hun manschappen gewond waren geraakt. 
Dat gebeurde niet direct, om uiteenlopende 
redenen die op zich best begrijpelijk waren. Maar 
we hebben deze afspraak wel met elkaar gemaakt, 
dus moeten we goed kijken hoe we dit dan toch 
voor elkaar krijgen als zich weer zoiets voordoet.”

Thuisfront
Hij haalt ook nog een andere les uit de inzet. 
“Binnen een kwartier verschenen de heftigste 
verhalen op sociale media. Er zou zelfs een 
brandweerman zijn overleden. Het thuisfront las 
mee en was ongerust. We werden massaal gebeld en 
geappt. Een aantal familieleden en bekenden kwam 
zelfs naar het incident om zeker te weten dat hun 
man of vrouw niets was overkomen.” 
Het duurt lang voordat iedereen duidelijkheid 
heeft. Arco: “Achteraf hebben we dit met elkaar 
besproken. En geconcludeerd dat dit niet te 
voorkomen is. We hebben afgesproken dat we 
voortaan, wanneer zich een vergelijkbare situatie 
voordoet, onze telefoon pakken om het thuisfront 
te laten weten dat we in orde zijn.”
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Normaliter gaat Salvage-coördinator Ton Mol in de koude fase 
aan de slag, als de brandweer de slangen inrolt. Maar bij deze 
inzet arriveert hij als het bluswerk nog in volle gang is. Ton gaat 
in gesprek met de filiaaleigenaar en buurtbewoners. Hij stelt hen 
zoveel mogelijk gerust en zet de verzekeringszaken in gang. “Ik 
heb heb een verbindende functie in het leed wat ter plaatse is.” 

Vanaf een middelbrand wordt Stichting Salvage automatisch 
gealarmeerd om gedupeerden bij te staan en gerust te 
stellen. Ton: “Ik was om twee uur op locatie. Nadat ik me bij 
de HOvD had gemeld ben ik direct op de eigenaar van het 
tuincentrum afgestapt. Hij werd bij de buren opgevangen. 
Hij was ontredderd, had het pand net gekocht. Ik heb er 
niet omheen gedraaid en hem erop voorbereid dat het 
pand zeer waarschijnlijk niet te redden was. Op basis van 
mijn ervaring kan ik dat inmiddels goed inschatten. Ik heb 
naar hem geluisterd. En de eerste contacten gelegd met de 
verzekering.”

Gas en elektriciteit
Rechts van het tuincentrum is een woonhuis, links een 
bedrijvenpand. Gas en elektriciteit zijn ook in de woning 
uitgevallen, dat kwam via een vertakking uit het brandpand 
het bedrijvenpand in. Ton: “Omdat het verschrikkelijk 
koud was hadden we zorgen over de mensen binnen. Mijn 
zorg was ook dat de leidingen zouden bevriezen. 
Door twee aggregaten te bestellen en de 
panden elektrisch te verwarmen kon ik dit 
ondervangen.” Ook spreekt hij met veel 
mensen uit de omliggende panden. Zij 
maken zich zorgen over bluswaterschade, 
hun fiets, hun laptops en hun persoonlijke 
eigendommen in het brandende pand. 
“Ik vertelde het verzekeringstechnische 
verhaal en stelde iedereen zoveel 
mogelijk gerust.”

Schade-expert
De brand wordt uiteindelijk geblust. Het 
pand blijkt totaal verwoest. Dan arriveert 
ook de schade-expert. Ton: “Door het 
overleg met de brandweer ken ik 
de weg en de risico’s. Alleen onder 
begeleiding van iemand van 
Salvage kan de expert binnen 
de afzetting komen om zijn 
werk te doen.” 
Om tien uur is de inzet voor 
Ton ook voorbij en vertrekt hij. 
“Het was een intensieve dag 
die ik niet snel zal vergeten.”

‘ Intensieve dag die  
ik niet snel vergeet’

33Hulpverlening Samenleving



34

Hulpverlening in
 h

et
 k

or
t

Vette industriebrand 
in Gouda
Op 18 januari woedt er een chemiebrand bij 
het bedrijf Croda in Gouda. Een tank met vet 
vat vlam. Boven het bedrijf en de stad hangt 
een enorme rookwolk. Er wordt opgeschaald 
naar GRIP 1, zodat het CoPI wordt ingezet. 
Uiteindelijk wordt de brand snel geblust. Maar 
daarna is het nog niet gedaan met de ellende. 
Op het terrein ligt namelijk overal vet; het 
lijkt wel een ijsbaan. En alles is smerig. Het 
redvoertuig moet na afloop zelfs naar een 
speciaal schoonmaakbedrijf worden gebracht, 
omdat je er anders zo vanaf glibberde.

Jaarwisseling 2020/2021
Als we sec naar de cijfers kijken handelen we 
tijdens de jaarwisseling iets minder meldingen 
af dan in de jaren daarvoor: 121 tegenover 
134. Er zijn geen ziekenhuisopnames als gevolg 
van vuurwerkletsel. Wel wordt er een keer 
aangifte gedaan vanwege geweld tegen de 
brandweer. Gelukkig lijdt dat niet tot letsel. 
Op oudejaarsmiddag wordt bovendien onze 
inzet gevraagd na het ontploffen van zwaar 
vuurwerk in een woning in Alphen aan den Rijn. 
De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie is 

tot in de avond bezig om een veilige 
teugkeer van de bewoners 

naar de flatwoningen 
mogelijk te maken. 

Bijzonder is bovendien 
dat koning Willem 
Alexander in de 
oudejaarsnacht een 
verrassingsbezoek 
brengt aan de 
Gemeenschappelijke 
Meldkamer.  

Twee zeer grote branden op één dag
Op 21 februari krijgen we te maken met twee zeer grote branden. 
Die dag wordt een loods van de Vermeulen Groep in Hazerswoude 
in de as gelegd. Ook een fietsen- en scooterwinkel in Valkenburg 
gaat in vlammen op. Deze winkel is van VRHM-collega Jack Hoekstra. 
Gelukkig weten we in Valkenburg overslag naar twee andere panden 
te voorkomen. Een van die andere panden die gespaard blijft is van 
een andere collega van ons korps. 

Zeer grote brand in Lekkerkerk  
In een timmerfabriek aan de Van Markenweg in 
Lekkerkerk breekt op zondag 30 mei rond 5.30 uur 
een zeer grote brand uit. De brandweerkazerne 
zit om de hoek, maar bij aankomst is er al geen 
redden meer aan. De brand heeft de potentie om 
nog veel groter te worden, vanwege opeengepakte 
gebouwen, een hoge vuurbelasting en de 
aanwezigheid van onvoldoende bluswater: stuk voor 
stuk ingrediënten voor een catastrofe. Buurregio’s 
ondersteunen VRHM met een drone, een blusrobot 
en een crashtender. 
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Dijkverschuiving in 
Reeuwijk
Op 26 juli, even na 6.00 uur is er een 
melding van een ‘dijkdoorbraak’ in 
een polder bij Reeuwijk. Het water 
komt uit een stuk dijk die over een 
lengte van honderd meter verschoven 
lijkt. Medewerkers van een nabij-
gelegen loonbedrijf zijn intussen 
al begonnen om een nooddam te 
plaatsen. Binnen vijf minuten volgt 
opschaling naar GRIP 1. Dat maakt 
het mogelijk om snel met de juiste 
partners te kunnen schakelen. Met 
de gemeente, maar ook met het 
Hoogheemraadschap, dat als liaison 
aanhaakt. 

GRIP 1 bij Groenland Kip
Ruim vijftig voertuigen zijn betrokken bij 
de grote brand op 11 juli bij Groenland Kip, 
een vleesverwerkingsfabriek in Bodegraven. 
Aanvankelijk lijkt het een typische 
‘dozenbrand’. Toch wordt opgeschaald 
naar GRIP 1. Omdat de rookontwikkeling 
enorm is en de wind veranderlijk, wordt 
op voorhand de Meldkamer van de 
Veiligheidsregio Utrecht gewaarschuwd. 
Door de hitteontwikkeling is er sterke 
turbulentie waardoor roetdeeltjes 
kilometers worden meegevoerd. 
Ook is er in de wijde omtrek 
sprake van stankoverlast. De 
inzet duurt een etmaal. Na 
het sein ‘brand meester’ laait 
de brand toch weer op. En 
’s avonds wordt zelfs de 
crashtender van Rotterdam 
The Hague Airport van stal 
gehaald. Dat heeft snel 
effect, maar het nablussen 
duurt uiteindelijk nog de hele 
nacht.

Ontruiming 54 woningen 
Waddinxveen 
In Waddinxveen moeten op 20 juni midden 
in de nacht 54 woningen worden ontruimd, 
nadat in het pand enorme waterschade is 
geconstateerd. Door noodweer is er rond 0.45 
uur lekkage ontstaan. Het water dringt door 
tot drie van de vier bouwlagen van het complex 
en de brandweer vindt de situatie te gevaarlijk 
en besluit te ontruimen. Bij dit incident is een 
grote rol weggelegd voor bevolkingszorg om 
alles in goede banen te leiden. 
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600 liter ‘chloor’ op  
Koudekerkse klinkers
Op weg naar een melding ‘vreemde lucht’ 
aan de Kerklaan in Koudekerk wordt 
bekend dat er chloorbleekloog lekt uit 
een tankwagen. De Meldkamer heeft dan 
al opgeschaald; de ploeg uit Leiden-Zuid, 
de Adviseur Gevaarlijke Stoffen en de 
Officier van Dienst zijn al onderweg. Ter 
plekke blijkt het om een tankwagen te 
gaan die tweeduizend liter chloor aan het 
zwembad heeft geleverd. De resterende 
zeshonderd liter vinden met een ferme 
straal hun weg naar Koudekerkse klinkers. 
Ter voorkoming dat het chloorbleekloog 
het riool instroomt worden putten afge-
dicht en dammetjes gemaakt. Een eenheid 
met gaspakken plaatst uiteindelijk bakken 
onder het lek en koppelt de leidingen af.
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Zonnepanelenbrand 
in Zoeterwoude
Op 30 maart breekt brand uit op het dak van 
nieuwbouwwoningen. Zonnepanelen hebben vlam 
gevat. Snel wordt opgeschaald naar ‘grote brand’ 
als de uitslaande brand dreigt uit te breiden naar 
naastgelegen woningen. Omdat de huizen nog niet 
bewoond zijn is het nodig om een raam en deur te 
forceren om zo toegang tot de woning te verkrij-
gen. Ter plaatse valt het gelukkig mee, maar voor-
zichtigheid blijft geboden: er kan nog spanning 
op de panelen zitten. Ook blijft gepaste afstand 
houden belangrijk vanwege mogelijk toxische ver-
brandingsproducten.

TS-flex ingevoerd  
Op 24 juni 2021 besluit het Algemeen 
Bestuur dat TS-flex (ofwel: uitruk op 
maat) de structurele werkwijze wordt in 
Hollands Midden. In 2020 is twee maanden 
proefgedraaid. En op basis van de evaluatie 
en positieve reacties wordt gestart met de 
voorbereidingen om uitruk op maat een 
structurele plaats te geven. In 2021 is TS-
flex opgenomen in het oefenprogramma. 
En vanaf 12 juli 2021 8:00 uur voeren we de 
werkwijze TS-flex structureel in.

Inzet nationale reddings-
vloot in Zuid-Limburg 
In de nacht van woensdag 14 op 
donderdag 15 juli dient de Veiligheidsregio 
Zuid-Limburg een bijstandsverzoek in voor 
de inzet van de Nationale Reddingsvloot 
(NRV). De Regionale Reddingsgroep 
Hollands Midden wordt gevormd door 
de reddingsbrigades uit Gouda, Leiden, 
Leiderdorp en Noordwijk en ondersteund 
door de reddingsbrigades uit Alphen aan 
den Rijn, Katwijk en Waddinxveen. Drie 
van onze medewerkers gaan mee naar 
het ondergelopen Valkenburg. Daar is 
de NRV hard nodig. De uitrusting van 
de brandweer is namelijk niet geschikt 
om door hoog water te lopen. De NRV is 
specifiek op overstromingen voorbereid en 
heeft daar wel de uitrusting voor.  



Vijf jaar Specialisme 
Technische 
Hulpverlening  
Het Specialisme Technische Hulpverlening 
(STH) bestaat vijf jaar. Vijf landelijke teams, 
samengesteld uit mensen van verschillende 
kazernes, assisteren bij incidenten met 
instortingen of incidenten waarbij 
slachtoffers met de standaard basisinzet 
niet te bereiken zijn. Voorop staat dat STH 
vooral heel veel oefenen is met slechts 
sporadisch een inzet. In die vijf jaar is 
zo wel een hechte band ontstaan. Of, 
zoals één van de teamleden het uitdrukt: 
“We zien elkaar niet heel vaak, maar we 
weten dat we elkaar blindelings kunnen 
vertrouwen.”
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Covidproof in de 
InciTent
Vanwege COVID-19 gaat standaard de 
InciTent mee met de CoPI-bak (de com-
mando unit waarin Commando Plaats 
Incident overlegt). Een nieuw fenomeen. 
Aan het begin van de coronacrisis blijkt 
namelijk dat de functionarissen in de CoPI-
bak zich vanwege de beperkte ruimte niet 
aan de anderhalve meer afstand kunnen 
houden. En zo wordt de InciTent ‘bedacht’; 
een soort partytent, een stevige versie, die 
tegen de CoPI-bak aan wordt geplaatst. 
Hierdoor kan er wel anderhalve meter 
afstand tussen de functionarissen worden 
gewaarborgd. 

Netwerkstrategie  
in coronatijd 
Binnen lokale gemeenschappen met behulp 
van boegbeelden betrokkenheid én draagvlak 
vergroten voor de coronamaatregelen: dat 
is kort samengevat de kern van de VRHM-
Netwerkstrategie. Deze strategie wordt in 
achttien VRHM-gemeenten uitgevoerd. Met 
als stip op de horizon: minder besmettingen 
en minder druk op het zorgstelsel. Het 
uitspreken van waardering, het bieden van 
een luisterend oor, het bespreekbaar maken 
van knelpunten en het samen zoeken naar 
oplossingen helpt aantoonbaar in versterking 
van het draagvlak binnen lokale communities. 
Vanuit deze werkwijze dringen we bovendien 
dieper door in de gemeenschap en lukt 
het communicatieboodschappen achter de 
voordeur te laten landen. 
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Alphen aan den Rijn
Inwoners 112.587 

Incidenten 1.115 

Brand 262 

Automatische brandmelding 215 

Ongeval en dienstverlening 617 

Ongeval gevaarlijke stoffen 0 

Waterongeval 21 

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 96 

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 83 

Opkomsttijd prio 1 
binnen 9 min. 61,1%

Incidenten per kazerne

Aarlanderveen 27

Alphen aan den Rijn 886

Benthuizen 78

Boskoop 122

Hazerswoude 46

Koudekerk 150

Zwammerdam 57

Hillegom
Inwoners 22.197 

Incidenten 165 

Brand 51 

Automatische brandmelding 32 

Ongeval en dienstverlening 77 

Ongeval gevaarlijke stoffen 1 

Waterongeval 4 

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 72 

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 83 

Opkomsttijd prio 1 
binnen 9 min. 45,8%

Incidenten per kazerne

Hillegom 160

Krimpenerwaard
Inwoners 56.622 

Incidenten 467 

Brand 111 

Automatische brandmelding 62 

Ongeval en dienstverlening 277 

Ongeval gevaarlijke stoffen 0 

Waterongeval 17 

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 81 

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 83 

Opkomsttijd prio 1 
binnen 9 min. 40,9%

Incidenten per kazerne

Bergambacht 128

Gouderak 30

Haastrecht 115

Krimpen aan den Lek 59

Lekkerkerk 76

Ouderkerk aan den IJssel 79

Schoonhoven 119

Stolwijk 103

Bodegraven-Reeuwijk
Inwoners 35.278 

Incidenten 270 

Brand 80 

Automatische brandmelding 14 

Ongeval en dienstverlening 162 

Ongeval gevaarlijke stoffen 0 

Waterongeval 14 

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 72 

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 83 

Opkomsttijd prio 1 
binnen 9 min. 40,0%

Incidenten per kazerne

Bodegraven 127

Driebruggen 19

Nieuwerbrug 33

Reeuwijk 101

Kaag en Braassem
Inwoners 27.541 

Incidenten 243 

Brand 55 

Automatische brandmelding 23 

Ongeval en dienstverlening 154 

Ongeval gevaarlijke stoffen 0 

Waterongeval 11 

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 86 

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 83 

Opkomsttijd prio 1 
binnen 9 min. 41,8%

Incidenten per kazerne

Kaag 11

Leimuiden 66

Rijpwetering 38

Roelofarendsveen 100

Woubrugge 66

Leiden
Inwoners 124.093 

Incidenten 1.363 

Brand 302 

Automatische brandmelding 294 

Ongeval en dienstverlening 741 

Ongeval gevaarlijke stoffen 0 

Waterongeval 26 

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 107 

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 83 

Opkomsttijd prio 1 
binnen 9 min. 74,6%

Incidenten per kazerne

Leiden-Noord 855

Leiden-Zuid 1.130

Gouda 

Inwoners 73.681 

Incidenten 641 

Brand 164 

Automatische brandmelding 60 

Ongeval en dienstverlening 410 

Ongeval gevaarlijke stoffen 0 

Waterongeval 7 

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 82 

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 83 

Opkomsttijd prio 1 
binnen 9 min. 55,8%

Incidenten per kazerne

Gouda 827

Katwijk
Inwoners 65.995 

Incidenten 532 

Brand 127 

Automatische brandmelding 113 

Ongeval en dienstverlening 285 

Ongeval gevaarlijke stoffen 0 

Waterongeval 7 

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 80 

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 83 

Opkomsttijd prio 1 
binnen 9 min. 61,4%

Incidenten per kazerne

Katwijk 418

Rijnsburg 131

Valkenburg 122

Leiderdorp
Inwoners 27.377 

Incidenten 190 

Brand 43 

Automatische brandmelding 42 

Ongeval en dienstverlening 101 

Ongeval gevaarlijke stoffen 0 

Waterongeval 4 

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 67 

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 83 

Opkomsttijd prio 1 
binnen 9 min. 44,3%

Incidenten per kazerne

Leiderdorp 185
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Lisse
Inwoners 22.982 

Incidenten 148 

Brand 43 

Automatische brandmelding 16 

Ongeval en dienstverlening 86 

Ongeval gevaarlijke stoffen 0 

Waterongeval 3 

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 62 

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 83 

Opkomsttijd prio 1 
binnen 9 min. 57,1%

Incidenten per kazerne

Lisse 223

Oegstgeest
Inwoners 25.064 

Incidenten 168 

Brand 23 

Automatische brandmelding 49 

Ongeval en dienstverlening 94 

Ongeval gevaarlijke stoffen 0 

Waterongeval 2 

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 66 

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 83 

Opkomsttijd prio 1 
binnen 9 min. 50,8%

Incidenten per kazerne

Oegstgeest 83

Waddinxveen
Inwoners 30.479 

Incidenten 229 

Brand 48 

Automatische brandmelding 16 

Ongeval en dienstverlening 157 

Ongeval gevaarlijke stoffen 0 

Waterongeval 8 

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 73 

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 83 

Opkomsttijd prio 1 
binnen 9 min. 36,6%

Incidenten per kazerne

Waddinxveen 178

Nieuwkoop 

Inwoners 29.151 

Incidenten 236 

Brand 36 

Automatische brandmelding 48 

Ongeval en dienstverlening 136 

Ongeval gevaarlijke stoffen 0 

Waterongeval 16 

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 80 

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 83 

Opkomsttijd prio 1 
binnen 9 min. 40,6%

Incidenten per kazerne

Nieuwkoop 101

Nieuwveen 68

Ter Aar 101

Teylingen
Inwoners 37.791 

Incidenten 276 

Brand 55 

Automatische brandmelding 64 

Ongeval en dienstverlening 151 

Ongeval gevaarlijke stoffen 0 

Waterongeval 6 

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 73 

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 83 

Opkomsttijd prio 1 
binnen 9 min. 39,3%

Incidenten per kazerne

Sassenheim 114

Voorhout 106

Warmond 47

Zoeterwoude
Inwoners 8.843 

Incidenten 95 

Brand 24 

Automatische brandmelding 44 

Ongeval en dienstverlening 26 

Ongeval gevaarlijke stoffen 0 

Waterongeval 1 

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 104 

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 83 

Opkomsttijd prio 1 
binnen 9 min. 64,5%

Incidenten per kazerne

Zoeterwoude heeft geen kazerne

Noordwijk
Inwoners 44.062 

Incidenten 328 

Brand 87 

Automatische brandmelding 58 

Ongeval en dienstverlening 180 

Ongeval gevaarlijke stoffen 0 

Waterongeval 3 

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 73 

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 83 

Opkomsttijd prio 1 
binnen 9 min. 30,5%

Incidenten per kazerne

Noordwijk 228

Noordwijkerhout 117

Voorschoten
Inwoners 25.650 

Incidenten 184 

Brand 36 

Automatische brandmelding 14 

Ongeval en dienstverlening 133 

Ongeval gevaarlijke stoffen 0 

Waterongeval 1 

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 72 

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 83 

Opkomsttijd prio 1 
binnen 9 min. 67,2%

Incidenten per kazerne

Voorschoten 109

Zuidplas
Inwoners 45.064 

Incidenten 330 

Brand 81 

Automatische brandmelding 38 

Ongeval en dienstverlening 198 

Ongeval gevaarlijke stoffen 0 

Waterongeval 13 

Incidenten per 10.000 
inwoners gemeente 71 

Incidenten per 10.000 
inwoners in VRHM 83 

Opkomsttijd prio 1 
binnen 9 min. 37,1%

Incidenten per kazerne

Moordrecht 68

Nieuwerkerk aan den IJssel 207

Zevenhuizen 99

*Toelichting bij incidentgegevens per gemeente
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   Kerncijfers Meldkamer  
Brandweer

Binnengekomen telefoontjes voor Hollands Midden 
en Haaglanden samen in 2021

19.902 Intake spoed 112

30.114 Backoffice

13.207 Frontoffice

2.506 0900-0904

40 Kerncijfers

Type Incident
2021 

Brand 1.628 

Automatische brandmelding 1.202 

Ongeval en dienstverlening 3.985 

Ongeval gevaarlijke stoffen 1 

Waterongeval 164 

Totaal 6.980 

Opschaling Incident
2021 

Middel brand 73 

Grote brand 16 

Zeer grote brand 6 

Middel hulpverlening 14 

Grote hulpverlening 1 

Zeer grote hulpverlening 0 

Middel waterongeval 0 

Groot waterongeval 0 

Middel IBGS 2 

Totaal 112 

Grip-Incident 
2021 

GRIP 1 11 

GRIP 2 0 

GRIP 3 0 

GRIP 4 0 

Totaal 11 

Bijstand andere veiligheidsregio’s
2021 

Bijstand aan andere VR's 307 

Bijstand van andere VR's 349 

Assistentie Ambulance
2021 

Assistentie ambulance 662 

BRW First Responder 239 

Toelichting bij incidentgegevens 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 Dekkingsplan – de 
strategische basis – dat het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio 
Hollands Midden heeft vastgesteld.  

Per kazerne staat het aantal incidenten in dit overzicht. 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 verwerkingstijd van de Meldkamer. 
Dit is conform het Besluit veiligheidsregio’s. De meting van de 
uitruktijd en de rijtijd zijn gelijk gebleven. Een schommeling in 
percentages is mogelijk. Dat hangt samen met het aantal incidenten 
(wet van de kleine getallen). Als in een gemeente het ene jaar 
bijvoorbeeld één incident heeft plaatsgevonden en het jaar daarop 
twee, dan is dat een toename van 100%. Dat lijkt ernstig, maar als je 
naar de exacte 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 uitrukken en maatschappelijke kosten. De afgelopen jaren 
zijn we erin geslaagd om het aantal loze meldingen met meer dan  
50 procent  terug te dringen. De Meldkamer neemt ook steeds vaker 
contact op met de melder om te verifiëren of er echt brand is. Dit 
gebeurt bij specifieke objecten waar dit mogelijk is. Als het om brand 
blijkt te gaan, wordt de brandweer alsnog gealarmeerd. Gevolg is 
wel dat de opkomsttijd iets langer is dan wanneer de brandweer 
direct was uitgerukt na de OMS-melding. 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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Nog steeds in 
  de greep van COVID-19
Het coronavirus is weliswaar niet nieuw meer, maar in 2021 heb-
ben we toch nog heel wat te stellen met de gevolgen van de 
pandemie. Ondanks alle beperkende maatregelen proberen we 
‘normaal’ ons werk te doen. Hoe doen we dat? Wat kan wel en 
wat mag niet? Welke ontwikkelingen zijn waarneembaar? 
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Fysieke klachten, psychische klachten; corona raakt 
onze gezondheid op diverse manieren. Hoe is dat bij 
Veiligheidsregio Hollands Midden? Lidwien van Keep, 
bedrijfsarts bij Arbo Unie, geeft een inkijkje.

“ De coronapandemie had veel invloed op mijn 
werk. Er was in het begin veel onduidelijkheid. 
Werkgevers legden gezondheidsvraagstukken 
over hun personeel vaak bij mij neer, want als 
bedrijfsarts zul je dat toch wel weten? Maar ik 
had die antwoorden ook niet altijd, er was nog 
onvoldoende bekend. Van de een op de andere 
dag kon ik geen patiënten meer zien. Het contact 
verliep telefonisch, later steeds meer via Teams. 
Lastig als je iemand moet onderzoeken met fysieke 
klachten. Als creatieve oplossing vroeg ik patiënten 
om hun bewegingen te filmen.”

Werk en privé
“ 2021 was in mijn beleving een jaar waarin 

werkgevers en werknemers samen op zoek 
gingen naar oplossingen in moeilijke situaties. Het 
thuiswerken begon zijn tol te eisen. Vooral als de 
scholen dicht waren, kreeg ik signalen dat mensen 
werk en privé niet altijd konden scheiden. Daar 
is meer begrip voor gekomen van de kant van 
werkgevers. Dat is prettig. Als mensen privé rust 
hebben, kunnen ze hun werk ook beter aan. Als 
werkgevers zich soepel opstellen, krijgen ze daar 
vaak gemotiveerde werknemers voor terug.”

Echt hulpverleners
“ Het ziekteverzuim bij de veiligheidsregio is niet 

veel hoger geweest dan vóór de coronapandemie. 
Terwijl de 24 uursdienst toch een tijdlang in een 
bubbel heeft geleefd om verspreiding van het 
virus te voorkomen. Ze hebben dit blijkbaar goed 
kunnen oplossen. Overigens ben ik daar niet 
verbaasd over. Tijdens een uitruk moet je op elkaar 
kunnen bouwen. Ik ken de veiligheidsregio als een 
sociale organisatie, echt hulpverleners.”

Ademhalingsklachten
“ Al met al ben ik niet vaker dan normaal 

ingeschakeld door de veiligheidsregio. Dat zegt 
wel iets over de veerkracht van de organisatie. 
Al hoor ik natuurlijk niet alles, aangezien ik pas 
in beeld kom bij langdurig verzuim. Het enige 
opvallende is dat het verzuim als gevolg 
van ademhalingsklachten is gestegen; 
van 1 procent van het totaal aantal 
verzuimdagen in 2019 naar 5,5 procent 
in 2021. Dat heeft echt te maken met 
mensen die COVID-19 hebben gehad. 
Dat cijfer is overigens niet schrikbarend, 
want in absolute aantallen gaat het 
slechts om een paar mensen.”
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‘ De veiligheidsregio is  
een sociale organisatie’



Vanwege de aanhoudende corona-
maatregelen is het in 2021 behelpen 
in het contact met elkaar. Toch ziet 
Arbo-coördinator Dennis de Mooij ook 
lichtpunten.

“ Ik heb de gesprekken bij de koffieautomaat best 
gemist. Daar ving ik signalen op over de omstandig-
heden op de werkvloer. Ik moest nu veel meer actief 
op zoek naar contact. Dat ging via telefoon, e-mail 
of Teams en dat was toch anders. Ik ben natuurlijk 
niet enige die dit ervaarde. Normaal gesproken 
wordt er veel georganiseerd binnen de veiligheids-
regio: korpsavonden, borrels, wedstrijden. Dat ging 
allemaal niet door. Zeker de thuiswerkende collega’s 
konden daardoor in een isolement raken.”

Pubquiz
“ Onze evenementencommissie heeft geprobeerd om 

het contact met elkaar te stimuleren. Dat begon met 
de nieuwjaarsborrel. We hebben toen een pubquiz 
georganiseerd, ons eerste digitale evenement. Met 
ruim honderd ingelogde collega’s was dat een mooi 
succes. In het voorjaar hebben we een digitale disco-
bingoborrel gehouden en ook de kerstborrel was 
digitaal. Daarmee hebben we ondanks alle beperkin-
gen toch heel wat voor elkaar gekregen. Daar willen 
we in de toekomst op voortborduren, ook als er 
fysiek weer activiteiten mogelijk zijn.”

Verbinding
“ Dat veel collega’s elkaar nauwelijks live spra-

ken, is niet nieuw voor onze organisatie. We 
werken op meerdere locaties en hebben daar-
door regelmatig contact met mensen die we 
zelden zien. Wat dat betreft heeft corona iets 
in gang gezet waar we misschien al langer be-
hoefte aan hadden. Als we meer met elkaar in 
verbinding staan, komt dat ons werk ten goede. 
Ik moest zelf bijvoorbeeld procedures afstem-
men in het geval duikers corona krijgen. Door 
de digitale mogelijkheden kon dit sneller en 
efficiënter dan normaal. Dat is blijvende winst.”

Flexibiliteit
“ In het afgelopen jaar heeft het hybride wer-
ken echt vorm gekregen. In het begin ging het 
vooral over de nadelen van thuiswerken, maar 
nu hoor ik ook geluiden dat er voordelen aan 
verbonden zijn. Je gaat toch makkelijker een 
uurtje overleggen als je daar niet eerst een half 
uur voor in de auto hoeft te zitten. Ook het 
combineren van werk en privé wordt eenvoudi-
ger. Er is meer flexibiliteit mogelijk en dat geeft 
rust.”

‘ Hybride werken heeft 
echt vorm gekregen’
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‘ Een warm bad, 
ondanks de afstand’

“ Hiervoor werkte ik vijf jaar bij een Amerikaans 
farmaceutisch bedrijf. Omdat we onder vitale 
beroepen vielen, mochten we tijdens de 
coronapandemie gewoon op kantoor blijven 
werken. Thuiswerken was nieuw voor mij en eerlijk 
gezegd zag ik daar wel een beetje tegenop. Ik zag 
mezelf al alleen op mijn werkkamertje zitten... 
Ik was bang dat ik heel proactief contact moest 
zoeken met collega’s, terwijl ik van nature een 
introvert persoon ben.”

Heel welkom
“ Het tegenovergestelde was waar. Ondanks 

alle beperkingen ben ik in een warm bad 
terechtgekomen. Vanaf dag één had ik het druk. 
Ik werd meteen meegenomen in allerlei online 
meetings, zodat ik mijn collega’s en de organisatie 
beter leerde kennen. Dat was heel fijn. Als 
nieuweling zonder repressieve achtergrond moest 
ik bijvoorbeeld erg wennen aan de gebruikte 
terminologie. Ik kreeg ook meteen mailtjes van 
collega’s van andere afdelingen die mijn introductie 
op intranet hadden gelezen. Ik voelde me heel 
welkom.”

Teamgevoel
“ Ons team Informatievoorziening heeft een aantal 

vaste online contactmomenten gefaciliteerd. ’s 
Ochtends begonnen we met een stand-up, waarin 
we de lopende zaken bespraken. ’s Middags was er 
een vrijwillig koffiemomentje, waarbij ook de rest 
van de afdeling Informatiemanagement aansloot. 
En aan het einde van de dag deden we een 
dagafsluiting, waarbij we het niet per se over werk 
hoefden te hebben. Ondanks het thuiswerken heb 
ik mijn collega’s goed leren kennen, zowel zakelijk 
als privé. Er is echt sprake van een teamgevoel.”

Cultuurschok
“ Ik heb mijn overstap ervaren als een cultuurschok. 

Bij mijn vorige werkgever waren ze heel erg van 
de strikte verantwoordelijkheden en het werken 
volgens vaste processen. Bij de veiligheidsregio is 
het gezelliger en is iedereen gepassioneerd met 
zijn vak bezig. Dat werkt aanstekelijk. Toen het 
weer kon, heb ik het team vaker gezien en ook 
diverse locaties bezocht. Overal werd ik enthousiast 

ontvangen. Ik voel me inmiddels helemaal 
thuis. Door de corona-beperkingen ken ik 

de organisatie nog niet zo goed als ik zou 
willen, maar dat komt nog wel.”

Als nieuwe collega beginnen in coronatijd. Wat staat je 
dan te wachten? Hoe word je opgevangen? Karin Scheffer, 
sinds januari 2021 functioneel beheerder op de afdeling 
Informatiemanagement, werd aangenaam verrast door haar 
ontvangst.
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Ook op de toppen van de 
coronapandemie draait in 2021 de 
voedselindustrie gewoon door. 
Dat moet uiteraard wel veilig en 
verantwoord. Henny de Mooij, 
veiligheidskundige bij Heemskerk Fresh 
& Easy uit Rijnsburg, vertelt onder meer 
over de brandveiligheidscontroles.

“ Heemskerk is een groot bedrijf met 1200 
medewerkers. We snijden, wassen, drogen en 
verpakken groente en fruit. Dit gaat bijna helemaal 
automatisch met hightech machines. Veiligheid is 
een belangrijk aspect. Daar praten we over op alle 
niveaus binnen de organisatie en waar mogelijk 
voeren we verbeteringen door. Veilig werken gaat 
wat ons betreft verder dan wat door de overheid 
verplicht wordt gesteld. Niet alles is vastgelegd in 
wet- en regelgeving, dus je zult als bedrijf ook zelf 
je verantwoordelijkheid moeten nemen.”

Andere invalshoek
“ Wat betreft brandveiligheid brengen we de 

risico’s continu in kaart en zien we erop toe dat 
de maatregelen worden gehandhaafd. Eens per 
kwartaal maak ik samen met iemand van de 
afdeling Facilitair een brandronde. 

Dat de veiligheidsregio regelmatig langskomt voor 
een brandveiligheidscontrole is zeer welkom. Een 
toezichthouder kijkt toch net weer vanuit een 
andere invalshoek naar ons bedrijf dan dat wij dat 
zelf doen.”

Dubbele taak
“ Dat veiligheidscontroles ook in coronatijd gewoon 

plaatsvonden, is denk ik niet meer dan normaal. Je 
kunt veiligheid niet even wegstoppen vanwege een 
pandemie. Als bedrijf heb je in dit soort situaties 
een dubbele taak, want je moet zowel de corona-
maatregelen zo goed mogelijk faciliteren als de 
reguliere veiligheidsvoorschriften. Aan het einde 
van de dag moet iedereen weer gezond naar huis.”

Op de vloer
“ Vanwege de corona-maatregelen heeft de 

Arbeidsinspectie vorig jaar een digitale controle 
bij ons gehouden. Dat was prima te doen. Bij een 
brandveiligheidscontrole is dat anders, dan moet je 
echt op de vloer komen kijken. Er hoort een plaatje 
bij het praatje. Anders worden er maatregelen 
geadviseerd die praktisch niet uitvoerbaar zijn. 
Gelukkig lieten de corona-maatregelen destijds 
een fysiek bezoek toe. De toezichthouder was, op 
een paar kleine dingen na, onder de indruk van 
ons brandveiligheidsbeleid. Voor ons een mooie 
bevestiging dat we onze zaken goed voor elkaar 
hebben.”
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CAO

Sociaal beleid
Werkgeversvereniging 
Samenwerkende Veiligheidsregio’s
Op 21 mei 2021 wordt de 
Werkgeversvereniging Samenwerkende 
Veiligheidsregio’s (WVSV) opgericht. De 
WVSV is de werkgeversvereniging van de 25 
veiligheidsregio’s en vormt het overlegorgaan 
van de veiligheidsregio’s met de 
werknemersorganisaties (de vakbonden) op 
landelijk niveau. Het doel van de WVSV is het 
maken van afspraken over arbeidsvoorwaarden 
voor alle werknemers. Om de medewerkers te 
informeren wordt een presentatie opgesteld 
over de organisatie van de WVSV en haar 
doelstellingen. 

Nieuwe CAO
Met de oprichting van de 
Werkgeversvereniging Samenwerkende 
Veiligheidsregio’s (WVSW) wordt een start 
gemaakt met de onderhandelingen voor 
een eigen CAO voor de veiligheidsregio’s. 
De medewerkers worden via intranet 
geïnformeerd over de veranderingen die er in 
2022 aan komen. In 2021 wordt ook gewerkt 
aan voorbereidingen om die CAO straks snel te 
kunnen invoeren.  

Inzet vrijwilligers zonder 
dienstverband
Om kennis binnen een team en het 
teamverband te kunnen behouden willen we 
vrijwilligers, die niet meer kunnen voldoen 
aan de eisen die de CAR-UWO stelt aan de 
repressieve dienst, soms toch graag voor de 
organisatie kunnen behouden. Voor dat doel 
wordt de ‘Beleidsnotitie inzet vrijwilligers 
zonder dienstverband’ opgesteld, met daarin 
de fiscale en wettelijk spelregels. In 2021 

worden de eerste verkennende 
gesprekken gevoerd. In 

2022 krijgt dit een 
vervolg. 

Ontwikkelprogramma ploegchefs
VRHM investeert vanaf de regionalisering in 
2010 veel in de ontwikkeling van leiders via 
ontwikkelprogramma’s, intervisiemomenten, 
workshops en trainingen. Ook onze meest 
operationele leiders - de ploegchefs van de 
47 kazernes - krijgen vanaf het najaar van 
2021 de mogelijkheid om deel te nemen aan 
een speciaal voor hen ontwikkeld programma 
dat ook een online leerbibliotheek omvat. 
Ongeveer de helft van de ploegchefs is van 
plan om in 2022 aan het ontwikkelprogramma 
deel te nemen. 

Online leeromgeving
De wereld waarin we leven en werken 
verandert continue. Dit vraagt om een 
wendbare organisatie en een cultuur 
waarbinnen een leven lang leren centraal 
staat. Om dat te faciliteren is VRHM 
Online Leeromgeving ontwikkeld. Deze 
online leeromgeving ondersteunt de 
vakbekwaamheid van medewerkers en 
multidisciplinaire crisisfunctionarissen en 
is gericht in te zetten op leren, groei en 
ontwikkeling. Op dit moment wordt er druk 
gebouwd aan een demoversie van de online 
leeromgeving en zoals het er nu uitziet gaat de 
leeromgeving het laatste kwartaal van  
2022 live.



Sociaal beleid

Veilige en duurzame werkomgeving
Na de verbouwing die in het najaar van 2021 
start, voldoet de kazerne Leiden-Zuid eind 
2022 ook aan de eisen van het nieuwe werken. 
Het oude pand had zo zijn beperkingen als 
het gaat om gezond werken, maar ook qua 
duurzaamheid. Er ontstaat straks een fijn 
werkklimaat qua licht, klimaatbeheersing, 
meubilair en werkvoorzieningen. De 
Arbo-adviseur bewaakt of er voldoende 
rekening wordt gehouden met toekomstige 
arbeidsomstandigheden. Voordat eind 2021 
de sloophamer door het pand gaat, is er ter 
afscheid nog een uitgebreide foodtrucklunch 
voor het gebouw. Zo’n honderd collega’s zijn 
hierbij aanwezig.

AVG/Privacy
De rol van Privacy coördinator is ondergebracht 
bij de afdeling Personeel, Organisatie en 
Communicatie. Eén van de taken is het beheren 
van het meldpunt Informatiebeveiliging, 
waar medewerkers melding kunnen maken 
van incidenten rondom informatieveiligheid. 
In 2021 worden zestien meldingen gedaan 
van dergelijke incidenten, variërend van 
phishingmails die medewerkers in hun zakelijke 
e-mail ontvangen tot het niet afschermen 
van emailadressen bij verzending van 
collectieve berichten. Ook wordt er melding 
gemaakt van een datalek bij een leverancier 
die persoonsgegevens van VRHM verwerkt. 
Via intranet en online bijeenkomsten 
wordt informatie verspreid over de 
bescherming van persoonsgegevens 
en gegevensdragers.

Interimmanager afdeling Personeel, 
Organisatie en Communicatie
Met het vertrek van de afdelingsmanager 
Personeel, Organisatie en Communicatie in 
oktober besluit de directie een interimmanager 
in te zetten voor de aansturing van de afdeling 
en het ontrafelen van de complexiteit van 
vraagstukken die zijn ontstaan. De afdeling 
bestaat uit drie teams: team Beheer, team 
Adviseurs en team Communicatie. Er is besloten 
geen vaste medewerkers voor de afdeling te 
werven voordat de vraagstukken helder zijn, 
de oplossingsrichtingen bekend zijn en de 
stabiliteit in werkdruk is genormaliseerd. 

Onboarding nieuwe medewerkers
In 2021 starten we met kennismakingslunches 
voor nieuwkomers. Tijdens deze lunches 
maken nieuwe medewerkers kennis met hun 
nieuwe collega’s en de organisatie. Vanwege 
het succes van deze nieuwkomerslunches komt 
er in 2022 een vervolg in de vorm van een 
onboardingsprogramma voor nieuwkomers. 
Tijdens de onboarding maken nieuwe 
medewerkers kennis met de visie, missie, 
kernwaarden en cultuur van VRHM. Ook 
krijgen zij praktische informatie. Een essentieel 
onderdeel van het onboardingsprogramma 
is dat deelnemers kennismaken met de 
drie sectoren. Ten slotte wordt er aandacht 
besteed aan het thema integriteit en leggen 

de nieuwkomers de Eed of 
Belofte af. 
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Pilot Traineeship
In 2021 gaat er bij de sector Risico en 
Crisisbeheersing (RCB) een pilot Traineeship 
van start waarbij een talentvolle, ambitieuze 
starter de kans krijgt zich binnen VRHM te 
ontwikkelen tot young professional. Het gaat 
om een volwaardige baan, bestaande uit een 
combinatie van werken en leren. Gedurende 
een periode van twee jaar is de trainee 
werkzaam aan verschillende projecten en/
of opdrachten bij de afdeling Risicoduiding 
en andere afdelingen van de sector RCB. De 
trainee wordt begeleid door een in- en externe 
begeleider/coach. Na deze twee jaar kan de 
trainee doorstromen naar een reguliere baan 
binnen of buiten VRHM.

Actualiseren piketregeling
De piketregeling wordt in 2021 onder de loep 
genomen en geactualiseerd. De regeling ligt ter 
instemming bij het Gemeenschappelijk Overleg 
en bij de OR.

Twaalf nieuwe manschappen
In het vierde kwartaal van 2021 wordt er een 
nieuwe wervingscampagne gestart voor 12 
nieuwe Manschappen A die in april 2022 de 
organisatie moeten komen versterken. In totaal 
zijn er 118 reacties. Hiervan worden na een 
zorgvuldige briefselectie 57 selectiegesprekken 
gesprekken gevoerd waarvan15 kandidaten 
uitgenodigd worden voor de sportdag. Na 
het assessment en de arbeidsvoorwaarden 
gesprekken worden er 12 Manschappen 
aangenomen die per 1 april 2022 in dienst 
komen bij VRHM.

Van regelen naar organiseren 
Om mee te kunnen bewegen in een 
veranderende organisatie is flexibiliteit en 
transparantie van onze bedrijfsvoering een 
must. Binnen het cluster Beroepskazernes 
worden er in dit kader een aantal activiteiten 
geclusterd in drie coördinerende rollen. Deze 
coördinatoren dragen zorg voor de coördinatie 
van de operationele uitvoering van activiteiten 
op het gebied van Speciale Technische 
Hulpverlening, Commando Haakarmbak, 
Commando Plaats Incident en de Flexpool. Met 
deze coördinerende rol ondersteunen ze de 
kazernemanagers.

Tweede loopbaanbeleid
Medewerkers die twintig jaar werkzaam zijn 
in een bezwarende functie zullen, door de 
invoering van het tweede loopbaanbeleid, 
een overstap moeten maken naar een andere 
functie. Deze medewerkers, 62 in totaal, zullen 
tussen 2026 en 2038 uitstromen. Voor de twaalf 
medewerkers die in 2026 en 2027 uitstromen 
is de oriëntatiefase in volle gang. Zij worden 
begeleid door een externe loopbaancoach. 
Twee van deze medewerkers hebben inmiddels 
een andere functie binnen de VRHM terwijl een 
medewerker een functie buiten de organisatie 
heeft aanvaard. Zeven medewerkers starten 
of zijn al gestart met een opleiding die hun 
kansen op de arbeidsmarkt zal vergroten. 
Voor twee medewerkers loopt een traject om 
een doorstart van een eigen onderneming te 
toetsen.

Loopbaanperspectief

Taakdifferentiatie
Voor de zomervakantie was er nog het beeld 
dat we, op grond van Europese regelgeving, 
in een ingewikkelde situatie zouden komen 
om een onderscheid te moeten maken in 
de taakuitvoerig tussen vrijwilligers en 
beroeps. Gelukkig is er sinds die tijd nader 
onderzoek gedaan en is de noodzaak 
tot taakdifferentiatie zeer waarschijnlijk 
afgewend. Wel zullen vormen van vrijwilligheid 
moeten verdwijnen waaraan een opkomsttijd 
verbonden is. Een landelijke stuurgroep met de 
naam ‘Toekomstbestendig brandweerstelsel’ 
krijgt als opdracht om te onderzoeken hoe 
de brandweer verder kan zonder gebruik te 
maken van vrijwilligers met een verplichte 
beschikbaarheid. Het implementatieplan wordt 
in het voorjaar van 2022 verwacht. 
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MBO/HBO studie

Eigen bedrijf

Interne herplaatsing

Vrijwillig uit dienst
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Meerjarige 
wervingscampagne 
vrijwilligers 
In december 2021 gaat een meerjarige 
wervingscampagne voor vrijwilligers van start 
onder de titel ‘Word brandweer’. De website 
www.wordbrandweer.nl is live en de eerste 
uitingen worden verspreid via social media. 
Dat levert ook meteen mooie reacties op. In 
Krimpen aan de Lek wordt een wervingsbericht 
bijvoorbeeld opgepikt door een lokale 
bloemist. “Zij kondigde aan dat ze twee bossen 
bloemen zou verloten onder iedereen die 
het bericht zou delen”, vertelt ploegchef Tim 
Brinkman. Dat is ruim zeventig keer gedaan en 
dat zorgde voor een behoorlijk bereik. 

RIE
In 2021 starten de voorbereidende 
werkzaamheden om de risico-inventarisatie 
en -evaluatie te herzien. De RI&E is de basis 
van arbobeleid en legt de risico’s van ons 
werk bloot en geeft ook weer waar we als 
organisatie nog winst kunnen behalen. Het 
betrekken van collega’s hierbij is erg belangrijk 
en dit wordt zorgvuldig aangepakt. Met 
een projectgroep van vertegenwoordigers 
uit diverse afdelingen worden de eerste 
stappen gezet om tot een goed plan te 
komen. Insteek is uiteraard om te voldoen 
aan de brancherichtlijnen en Arbowetgeving. 
Uiteraard is de OR hier ook bij betrokken. 
Het is de bedoeling dat in 2022 de RIE 
daadwerkelijk wordt herzien.

Voorvallensysteem
In 2021 schaffen we een nieuw 
voorvallenregistratiesysteem aan, wat het 
makkelijker maakt om voorvallen te melden. 
Voorvallen zijn gevaarlijke gebeurtenissen 
zoals ongevallen en bijna-ongevallen. 

We hebben gemerkt dat ons oude meldsysteem 
de nodige beperkingen heeft en niet door 
iedereen te benaderen is. Belangrijk is 
natuurlijk dat iedereen een melding kan maken 
van een voorval. Het nieuwe meldsysteem zal 
ons ook beter overzicht geven in de voorvallen 
en we kunnen de uitkomsten koppelen aan 
onze RI&E. Begin 2022 gaat het nieuwe systeem 
‘live’.

Natte ontsmetting in vuilwerkpak
Om onszelf in de operationele dienst nog 
beter te beschermen tegen de risico’s 
van besmetting met COVID-19, wordt de 
ontsmettingsprocedure aangepast. Niet 
iedereen blijkt voldoende gewend te zijn 
aan het ontsmetten na een inzet met een 
(mogelijke) COVID-19 patiënt. De werkwijze 
van het nat-ontsmetten en uittrekken 
van de overall is ook niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Voor de werkwijze voor het 
uittrekken en ontsmetten van het vuilwerkpak 
maken we daarom een instructievideo.  

Brandweerherdenking 
Op zaterdag 19 juni herdenkt Brandweer 
Hollands Midden samen met alle andere 
brandweerkorpsen in Nederland de 
brandweerlieden die sinds 5 mei 1945 zijn 
omgekomen tijdens de uitoefening van hun 
vak. Het maakt steeds weer pijnlijk duidelijk 
dat het beroep van brandweerman en -vrouw 
niet zonder risico’s is. Ook op de directe 
omgeving heeft dit invloed. In 2021 verzorgen 
de collega’s van de kazerne Krimpen aan de 
Lek het ereteken. Daarna houdt regionaal 
commandant Hans Zuidijk een speech waarin 
hij iedereen toewenst zich thuis te voelen bij 
de brandweer, maar ook ‘altijd weer thuis te 
komen van de brandweer’.
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Brandweer Hollands 
Midden tien jaar 
Op 1 januari 2021 bestaat Brandweer Hollands 
Midden tien jaar. Vanwege COVID-19 staan we 
daar niet uitgebreid bij stil. Tien jaar geleden 
vormden 24 gemeentelijke brandweerkorpsen 
en het bureau van de Regionale Brandweer 
Hollands Midden samen één brandweerkorps. 
Drie jaar later sloot ook de gemeentelijke 
brandweer van Katwijk zich daarbij aan. 

Corona-uitbraak  
kazerne Leiden-Zuid
In februari is er sprake van een forse corona-
uitbraak in een van de 24 uursploegen van 
de kazerne Leiden-Zuid. In de ploeg draaien 
ook vrijwilligers mee die lid zijn van de 
flexpool. Als gevolg van de uitbraak testen 
we in een razend tempo meer dan honderd 
mensen. Gelukkig komen er geen verdere 
besmettingen aan het licht. Hoewel het  een 
forse impact op onze mensen en op het werk 
heeft blijft de paraatheid gewaarborgd. 

Digitale ontmoetingen
Hoe blijf je met elkaar in verbinding als veel 
mensen vooral vanuit huis werken? Deels 
lossen we dat online op. We organiseren 
een online nieuwjaarsborrel, zomerborrel en 
kerstborrel en er zijn online koffiemomenten. 
Fysiek treffen meer dan honderd mensen 
elkaar als we vanwege de verbouwing 
(tijdelijk) afscheid nemen van de kazerne 
Leiden-Zuid. Het is even ouderwets gezellig 
als collega’s tijdens een foodtrucklunch op het 
parkeerterrein van de kazerne even kunnen 
bijpraten.

Nieuw intranet 
Het afgelopen jaar zijn een aantal interne 
communicatiemiddelen vernieuwd. Er is een 
nieuw intranet gelanceerd dat collega’s onder 
andere in staat stelt om zelf nieuws met de 
rest van de organisatie te delen. Zeker in een 

tijd waarin we elkaar zo weinig zien is dat 
een enorm winstpunt. Dat het nieuwe 

intranet precies tijdens de coronacrisis 
wordt gelanceerd is toeval, maar 
het blijkt een perfect moment. 
Ook onze nieuwsbrieven en het 
personeelsblad krijgen een facelift.  

Ploegen Hillegom en Gouda  
in ‘Als de brandweer’ op tv
Op 2 september begint het derde seizoen van het reality 
tv-programma ‘Als de brandweer’. Met daarin ook 
beelden van de Hollands Midden-kazernes Gouda en 
Hillegom. André Kraan, bevelvoerder in Gouda: “Het is 
heel raar om jezelf op televisie te zien. We hadden voor 
de uitzendingen al volop ruwe beelden gezien en het 
eerste wat dan opvalt is je eigen stem. En verder merk ik 
dat ik met een enorm kritische blik aan het kijken ben. 
Hoe treden we op? Wat wordt er gezegd? We handelen 
naar procedures en veiligheidsvoorschriften, maar in 
de praktijk is het toch altijd net weer even anders. Hoe 
komt dat over op televisie?”

Dertig videoboodschappen
Net als in 2020 verschijnen er in de eerste helft van 2021 
wekelijkse videoboodschappen van de regionaal com-
mandant. Over de betekenis van de (steeds wijzigende) 
coronamaatregelen, het repressieve optreden en in- en 
uit diensttredingen van collega’s. In de tweede helft 
van het jaar gaat de frequentie terug naar eens in de 
twee weken. In totaal verschijnen er in 2021 dertig van 
deze videoboodschappen. Aangezien ze in een behoefte 
voorzien, is de verwachting dat de videoboodschap, 
wellicht in een iets andere vorm, ook na COVID-19 blijft 
verschijnen.

Nieuwsmails Kernteam  
Brandweerzorg
Het Kernteam Brandweerzorg is ook in 2021 actief. Het 
kernteam, dat aan het begin van de coronacrisis in het 
leven is geroepen, maakt steeds een vertaling van 
de coronamaatregelen naar de repressieve 
dienst. Wat betekenen de maatregelen voor 
ons opleidings- en trainingsprogramma? 
Wat betekenen ze voor onze mensen op 
straat? Wat betekenen ze voor de oefe-
navonden? Mag een nazit om met el-
kaar bij te praten wel of niet? In totaal 
verstuurt het Kernteam Brandweerzorg 
21 nieuwsmails. 
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Bedankbordje voor ondernemers 
Ondernemers die hun personeel de mogelijkheid bieden om 
als brandweervrijwilliger bij ons actief te zijn, krijgen een 
bedankbordje dat ze op de gevel van hun pand kunnen bevestigen. 
De eerste ploegchefs zijn eind 2020 met de bordjes op pad gegaan 
langs de bedrijven waar hun vrijwilligers werken en dat krijgt 
een vervolg in 2021. Het bedankbordje wordt vaak trots op een 
duidelijk zichtbare plek gemonteerd, zodat iedereen kan zien dat in 
het bedrijf brandweervrijwilligers werken. 

Filmopnamen voor  
politieacademie
Op verzoek van de politieacademie werken we 
mee aan filmopnamen. Het doel van de film is 
het informeren van potentiële kandidaten voor 
de politieacademie. Kazerne Sassenheim stelt 
hiervoor in samenwerking met kazerne Hillegom 
en een Officier van Dienst uit de Rijnstreek een 
ploeg samen. De meeste deelnemers aan de 
brandweerbijdrage zijn collega’s in opleiding. 
Omdat alle opleidingen op dat moment volledig 
stilliggen ervaren zij het als een zeer motiverende 
dag. De ‘inzet’ vindt plaats op een braakliggend 
stuk snelweg nabij Rijnsweerd. 

Fit en vitaal blijven 
Tijdens de COVID-19 pandemie is vitaliteit een 
belangrijk aandachtspunt. Velen van ons werken 
twee jaar thuis, onder andere omstandigheden 
dan voorheen. Dat geeft logistieke uitdagingen en 
vraagt soms om nieuwe werkgewoonten. Hoe gaan 
we daarmee om? Hoe zorgen we ervoor dat we ge-
zond, fit en energiek blijven? In april 2020 lanceren 
we het platform Gezond (thuis)werken. Vitaliteits-
bureau HC Health voorziet ons op die manier van 
tips, tools en trucs. 

Medewerkers ontvangen 
avondklokbrief
In januari wordt de avondklok inge-
voerd. Alle medewerkers krijgen een 
werkgeversverklaring toegestuurd. Via 
deze verklaring kunnen zij als het nodig 
is aantonen dat ze op straat mogen zijn. 

Een appelboompje voor 
alle medewerkers
Een appelboom is een symbool van ver-
trouwen en dankbaarheid. En in vroeger 
tijden werden ze naast woningen aange-
plant omdat dit bescherming zou bieden. 
Het directieteam laat bij alle medewer-
kers in het voorjaar een appelboompje 
op hun huisadres bezorgen. Als dank 
voor de voortdurende inzet, ook na wéér 
een jaar werken onder allerlei beperkin-
gen als gevolg van de coronapandemie. 

MijnHR
In januari 2022 gaan we werken met een nieuw 
personeelsinformatiesysteem: MijnHR. Zoals de naam al aangeeft, 
heeft vanaf dat moment iedere medewerker regie over de 
eigen persoonlijke gegevens. Daarnaast worden méér HR-zaken 
gedigitaliseerd en geautomatiseerd. De verwachte winst: efficiënter 
werken, minder kans op fouten en kortere doorlooptijden. Veel 
verschillende afdelingen zetten in 2021 alles op alles om het nieuwe 
personeelsinformatiesysteem in januari 2022 in gebruik te kunnen 
nemen. 
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Contract 
categorie

Aantal   
2018 2019 2020 2021

Beroeps 146 136 137 142

Kantoor 244 247 244 252

Vrijwillig 971 992 992 929

Totaal 1361 1375 1373 1323

Aantal mannen 

2018 2019 2020 2021

143 132 133 138

173 173 166 155

886 897 891 827

1202 1202 1190 1120

Aantal vrouwen 

2018 2019 2020 2021

3 4 4 4

72 74 78 97

85 95 101 102

160 173 183 203

Contract 
categorie

Leeftijdscategorie <20

2018 2019 2020 2021

Beroeps 0 0 0 0

Kantoor 0 0 0 0

Vrijwillig 3 10 8 6

Totaal 3 10 8 6

Leeftijdscategorie 20-24

2018 2019 2020 2021

2 2 3 4

1 1 1 5

62 61 64 68

65 64 68 77

Leeftijdscategorie 25-29

2018 2019 2020 2021

14 13 11 13

6 6 8 11

120 120 108 103

140 139 127 127

Leeftijdscategorie 30-34

2018 2019 2020 2021

21 21 22 26

26 23 27 24

121 134 143 133

168 178 192 183

Contract 
categorie

leeftijdscategorie 35-39

2018 2019 2020 2021

Beroeps 26 21 20 18

Kantoor 24 18 18 20

Vrijwillig 139 145 136 130

Totaal 189 184 174 168

leeftijdscategorie 40-44

2018 2019 2020 2021

23 18 20 17

26 31 27 28

103 119 129 116

152 168 176 161

leeftijdscategorie 45-49

2018 2019 2020 2021

28 29 21 24

36 36 34 31

164 134 131 111

228 199 186 166

Leeftijdscategorie 50-54

2018 2019 2020 2021

16 19 25 27

45 46 44 38

141 152 149 136

202 217 218 201

Contract 
categorie

Leeftijdscategorie 55-59

2018 2019 2020 2021

Beroeps 15 13 15 13

Kantoor 40 50 47 48

Vrijwillig 87 87 86 80

Totaal 142 150 148 141

Leeftijdscategorie 60-65

2018 2019 2020 2021

0 0 0 0

40 36 34 40

28 28 35 42

68 64 69 82

Leeftijdscategorie >65

2018 2019 2020 2021

0 0 0 0

3 0 4 7

3 2 3 4

6 2 7 11

Contract 
categorie

Instroom

2018 2019 2020 2021

Beroeps 7 6 13 8

Kantoor 11 20 28 30

Vrijwillig 57 112 60 52

Totaal 75 138 101 90

Uitstroom

2018 2019 2020 2021

3 11 3 4

12 15 17 27

62 83 46 54

77 109 66 85

Rang
 

2018 2019 2020 2021

Brandwacht 161 193 185 178

Hoofdbrandwacht 528 512 485 483

Brandmeester 325 391 318 292

Hoofdbrandmeester 43 46 43 35

Commandeur 14 22 29 17

Adjunct Hoofdcommandeur 3 4 3 3

Hoofdcommandeur 2 1 1 1

Salarisschalen

2021

3 1

4 2

5 35

6 79

7 36

8 61

9 70

10 29

10a 23

11 30

11a 12

12 16

13 4

14 3

15 5

16  -

17 1
Verzuimpercentage

2018 2019 2020 2021

4,95% 6,18% 4,65% 5,91%

Leeftijdsopbouw

15 - 24 jaar 5%

25 - 34 jaar 23%

35 - 44 jaar 25%

45 - 54 jaar 27%

55 - 64 jaar 18%

65+ 2%
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Al in 2019 zijn de voorbereidingen gestart voor 
de aanschaf van 45 nieuwe blusvoertuigen. 
Deze moeten de komende jaren de zowel eco-
nomisch als technisch afgeschreven blusvoertui-
gen vervangen. VRHM wil door het vervangen 
van deze voertuigen betrouwbaar en up-to-da-
te materieel in huis halen om kerntaken, zoals 
brandbestrijding en technische hulpverlening, 
goed uit te kunnen blijven voeren. Ook wordt 
zo invulling gegeven aan de harmonisatiedoel-
stellingen voor het operationele wagenpark. 
Dit heeft voordelen voor het beheer en onder-
houd van het rollend materieel.

Tijdrovend inkooptraject
Door de projectgroep is voor deze aanschaf een 
Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Centraal 
staat de vraag: wat kunnen we allemaal ver-
beteren aan de voertuigen die we nu hebben? 
De afdeling Plannen, Procedures en Ontwikke-
ling neemt het voortouw om deze projecten 
op te starten, levert de projectleiding en denkt 
na over de consequenties voor het opleiden 
van de opertionele dienst. Waarbij uiteraard 
ook goed in kaart werd gebracht op welke 
wijze het voertuig invulling kan geven aan de 
basisprincipes brandbestrijding en de lande-
lijke visies op Technische Hulpverlening (THV), 
Waterongevallen (WO) en Incidentbestrijding 
Gevaarlijke Stoffen (IBGS).
Al met al een ingewikkeld en tijdrovend traject. 
Niet alleen vanwege de aanbestedingsproce-
dures, die uiteraard aan wettelijke richtlijnen 
moeten voldoen, maar ook omdat zo’n Pro-
gramma van Eisen heel goed in elkaar moet 
zitten en daarom om afstemming vraagt met 

alle betrokkenen.

In gereedheid brengen
In november 2020 zijn de handtekeningen voor 
de aanschaf van de 45 blusvoertuigen gezet. 
In het jaar dat volgde werd vervolgens alles in 
gereedheid gebracht om de voertuigen vanaf 
begin 2022 gefaseerd te kunnen ontvangen en 
inzetbaar te maken. Zo zijn er werkbezoeken 
afgelegd aan Spanje, waar het Scania chassis 
wordt voorzien van de opbouw van Rosen-
bauer en bij Kenbri in Numansdorp waar het 
voertuig wordt afgebouwd en ingericht. Ook 
heeft de gebruikersgroep in het najaar van 
2021 in meerdere sessies eerst de ideale be-
pakking vastgesteld. Intussen kon de afdeling 
Inkoop aan de slag met de aanschaf van onder 
andere nieuwe slangen, ventilatoren en straal-
pijpen, maar ook met nieuw accu-aangedreven 
redgereedschap om beknelde personen mee te 
bevrijden. 

Afdelingen als Planning en Control, Integrale 
Planning en Vakbekwaamheid moesten in 2021 
eveneens vol aan de bak. Zij hebben immers 
ook een aandeel in ervoor zorgen dat het nieu-
we materieel daadwerkelijk operationeel kan 
worden. Denk aan het ontwikkelen van pas-
sende onderhoudsprogramma’s, maar ook van 
instructies en vakbekwaamheidsopleidingen 
voor gebruikers van alle nieuwe voertuigen.  

Tussenjaar
Voor de aanschaf van de nieuwe redvoertuigen 
en de watertransportvoertuigen zijn in 2021 
vergelijkbare procedures gevolgd. Met dat 
verschil dat de drie watertransportvoertuigen 
inmiddels al gearriveerd zijn op hun kazernes in 
Stolwijk, Boskoop en Rijnsburg. Ook de eerste 
twee nieuwe redvoertuigen staan al te fonke-
len in de loods van kazerne Leiden-Noord. Het 
eerste blusvoertuig wordt begin april 2022 in 
Leiden-Zuid verwacht.
2021 was een soort ‘tussenjaar’ om de komst 
van al het nieuwe materiaal mogelijk te ma-
ken. Dankzij alle voorbereidingen die dat jaar 
gedaan zijn kan al het nieuwe materieel, dat 
vanaf nu gefaseerd opgeleverd wordt, op een 
verantwoorde, veilige en efficiënte manier wor-
den ingepast in de bedrijfsvoering.  

Voorbereiden op komst 
 van veel nieuw materieel
45 Tankautospuiten (blusvoertuigen), zeven (of acht) autoladders 
(redvoertuigen) en drie WTS500 (watertransportvoertuigen): 2021 stond niet 
alleen in het teken van COVID-19, maar ook van allerlei voorbereidingen voor 
de komst van veel nieuw brandweermaterieel. 



Waarom
Brandweer Hollands Midden maakt sinds jaar 
en dag gebruik van bluswater uit brandkranen 
die zijn aangesloten op het drinkwaterleiding-
net. Twee ontwikkelingen zorgen ervoor dat 
er in de toekomst locaties zullen komen waar 
niet voldoende of niet voldoende snel over de 
noodzakelijke hoeveelheid bluswater beschikt 
kan worden. Ten eerste omdat de waterleidin-
gen een kleinere diameter krijgen. Hierdoor 
kan er niet altijd een brandkraan op aangeslo-
ten worden. Ten tweede door een afname van 
het aantal tappunten, bijvoorbeeld in nieuw-
bouwwijken waar er standaard meer afstand 
tussen deze punten zit. In het deelproject 
‘Configuratie brandkranen’ is bepaald welke 
brandkranen voor bluswerkzaamheden behou-
den blijven. Dat is circa zestig procent van de 
huidige brandkranen.

WTS-500
VRHM ontwikkelde het ‘gestapeld bluswater-
concept’ voor situaties waar niet of onvoldoen-
de snel bluswater geleverd kan worden. De 
aanvullende bluswatervoorziening wordt in die 
gevallen geleverd door speciale voertuigen met 
een watertransportsysteem en een watertank-
systeem, de WTS-500. Dit voertuig kan worden 
ingezet om extra water te transporteren, maar 
kan ook water halen uit nabijgelegen opper-
vlaktewater, zoals een kanaal of sloot. Het gro-
te drie-assige voertuig kan maar liefst tiendui-
zend liter water met zich meedragen en heeft 
vijfhonderd meter slangen aan boord. Uiteinde-
lijk, zo is de verwachting, zijn er in de toekomst 
negen à elf WTS-500-voertuigen nodig voor de 
hele regio om het gestapeld bluswaterconcept 
optimaal uit te kunnen voeren. 

Meedenkers 
De brandweerka-
zernes van Rijns-
burg, Stolwijk en 
Boskoop gaan in 
2022 proefdraaien 
met de WTS-500 om 
te kijken of het voertuig 
technisch aan alle eisen 
voldoet. Daarom leveren deze 
kazernes in 2021 ieder een ploeg-
lid om mee te denken over het chassis en de 
opbouw van het systeem. Jan van Herk van de 
kazerne Stolwijk is zo’n meedenker. “Ik werd 
gevraagd vanwege mijn ervaring met pom-
pen in mijn dagelijks werk en ik vond het een 
mooie uitdaging. In twee jaar tijd hebben we 
van een concept op papier nu een complex 
rijdend voertuig op de weg. Ik ben daar wel 
trots op, ook omdat onze regio de eerste is die 
met de WTS-500 gaat werken. Het proces liep 
fijn; wij mochten steeds schieten op de plan-
nen en suggesties doen. En daar is goed naar 
geluisterd. Het was alleen jammer dat we door 
de coronamaatregelen niet vaker in de fabriek 
konden meekijken. Maar we hebben nu een 
voertuig waar we jaren mee vooruit kunnen.”

Van concept op papier tot 
 complex voertuig op de weg
Al sinds 2016 wordt er door de brandweer, gemeenten en de 
waterleidingbedrijven gewerkt aan een toekomstbestendige 
bluswatervoorziening. Dit is nodig omdat zo’n veertig 
procent van de huidige brandkranen van de zogeheten 
voertuigviewer gaan verdwijnen. Het jaar 2021 staat in 
het teken van de ontwikkeling van de WTS-500, een 
speciaal voertuig dat maar liefst 10.000 liter bluswater 
kan vervoeren en ook water kan halen uit nabijgelegen 
oppervlaktewater. 
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Nieuwbouw kazerne 
Leiden-Noord
De nieuwbouw van de kazerne Leiden-
Noord en het bovenliggend appartemen-
tencomplex aan de Schiphol in Leiden 
vordert gestaag. Zo gestaag dat in juli het 
hoogste punt wordt bereikt en het tijd is 
voor pannenbier. Het slaan van de eerste 
paal ging destijds door COVID-19 met wei-
nig feestelijkheden gepaard. Gelukkig kan 
dat nu wel wat uitbundiger. Op naar de 
oplevering in de tweede helft van 2022.

Nieuw 
redgereedschap

De nieuwe blusvoertuigen, die vanaf het eerste 
kwartaal van 2022 worden opgeleverd, zullen óók 
worden voorzien van nieuw redgereedschap. Na 
een aanbestedingsprocedure, inclusief gebrui-
kerstesten, komen de schaar en spreider van het 
merk Lukas als beste uit de bus. 
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Nieuw operationeel uniform 
Potentiële leveranciers hebben tot 1 februari 2021 de kans zich in te schrijven voor 
de aanbesteding van het Operationeel Uniform. Het beoordelingsteam bestaat uit 
collega’s van Brandweer Nederland en het Instituut voor Fysieke Veiligheid. Eind 
april wordt een besluit genomen over de gunning. Daarna start de leverancier 
met de productie. De termijn tot aan de levering bedraagt naar schatting negen 
maanden. Dit betekent dat de eerste levering van het Operationeel Uniform aan 
de veiligheidsregio’s in 2022 plaatsvindt. De eerste levering voor Hollands Midden 
zal naar verwachting eind 2022 zijn.

Metamorfose  
voor kazerne 
Leiden-Zuid 
De kazerne Leiden-Zuid - ons 
hoofdkantoor - wordt verbouwd 
en krijgt zo’n vierduizend vierkante 
meter kantoorruimte, ongeveer 
drie keer zoveel als nu. Dit gaat 
ruimte bieden voor werkplekken 
die nu nog elders in de regio 
ondergebracht zijn. Leiden 
-Zuid wordt een plek voor 
ontmoeting en samenwerking, 
waar sfeer en beleving 
belangrijk zijn. Werkplekken 
worden afgewisseld met 
projectwerkplekken 
of overlegruimtes. De 
verwachting is dat de kazerne 
Leiden-Zuid nieuwe stijl 
in november 2022 wordt 
opgeleverd. 

10 Jaar SHB-HM,  
feestje uitgesteld 
De Stichting Historisch Brandweermaterieel 
Hollands Midden (SHB-HM) bestaat tien jaar. 
Aanvankelijk was het de bedoeling dit jubileum 
in het voorjaar groots te vieren. Maar de 
coronacrisis gooit roet in het eten. “We hebben 
achttien voertuigen die er helemaal klaar voor 
zijn. We hebben ze opgepoetst en ze staan ons 
allemaal te glimmen. Ze zouden het voorjaar in 
colonne door Woubrugge trekken, tijdens de 
Watersport-Recreatiedag. Maar dat wordt nu 
pas volgend jaar”, moet secretaris Geek Smit 
helaas melden.



In 2021 was er één artikel 24-overleg in Teams en één live met 
de Portefeuillehouder Brandweer. De OR heeft tijdens het laatste 
overleg in november het ongevraagde advies besproken dat kort 
daarvoor was uitgebracht over het tweedeloopbaanbeleid. Met 
name vanwege zorgen over het effect hiervan op de kwaliteit 
van de brandweer vanwege een te verwachten hoge uitstroom in 
sommige jaren. Maar ook in combinatie met een hoge mate van 
afwezigheid in verband met studie en stage.  

Op 31 december bestond de OR VRHM uit 14 leden nadat er tussentijdse verkiezingen 
waren geweest die drie nieuwe leden hadden opgeleverd. Vier beroeps, vijf vrijwil-
ligers en vijf kantoormedewerkers. Het ging hierbij om twee vrouwen en twaalf 
mannen: Petra den Hollander, Mirjam van der Stelt, Lars van Berge Henegouwen, Eric 
Meijer, Rolf van der Linden, Janco Bakker, Patrick den Os, Thimo de Vries, Jaap van der 
Meer, Tim Timmermans, Kevin van Dam, Marc van Belkum, Peter Duits en Edwin Haas-
broek.

COVID-19 domineerde ook dit jaar en er werd slechts vijf maal fysiek vergaderd – het 
totaal aantal vergaderingen bedroeg 27. Van verschillende soorten mondkapjes tot 
pakken en natte reiniging en quarantaine en het weer oppakken van het oefenen en 
nog langer thuiswerken: er kwam van alles aan bod. 

De top 9 onderwerpen op de OR-agenda
1.  Arbeidsomstandigheden 

Aandachtspunten: arbeidshygiëne, VGWM-commissie. 
2.  Tweede loopbaan voor beroepskrachten die vanaf 2006 in dienst zijn gekomen 

Aandachtspunt: goede communicatie en begeleiding.
3.  Regionale Flexpoolregeling voor vrijwilligers ter aanvulling van de formatie van 

onze beroepsploegen 
Aandachtspunt: duidelijke, werkbare afspraken.

4.  COVID-19 
Aandachtspunt: stand van zaken en effect op alle medewerkers. 

5.  Afdeling Personeel, Organisatie en Communicatie  
Aandachtspunt: deze afdeling heeft impact op alle medewerkers. 

6.  TS-Flex/Uitruk op maat 
Aandachtspunt: vakbekwaamheid.

7.   Taakdifferentiatie na incidentbestrijding 
Aandachtspunt: voor vrijwilligers flexpool en consignatie niet meer mogelijk.

8.  Pilot automatisch statusplotten 
Aandachtspunt: verschil met handmatig/aanrijdtijden

9.  Ontwikkelingen kazernes Leiden-Noord (nieuwbouw) en Leiden-Zuid (verbouwing) 
Aandachtspunt: arbeidsomstandigheden werkplek/kantoortuin en thuiswerkrege-
ling

Commissie voor het Georganiseerd Overleg (GO) 
Op het gebied van arbeidsvoorwaarden die regionaal ingevuld kunnen worden was 
2021 erg rustig. Er was geen enkel (T)GO. 

De medezeggenschap  
in 2021 M
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Bestuur en directie
Algemeen Bestuur

De burgemeesters van de achttien gemeenten in Hollands Midden vormen 
het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio. Burgemeester Lenferink is de 
voorzitter. 

Dagelijks Bestuur

Voorzitter 
Burgemeester Lenferink, portefeuille Strategisch beleid en relatie politie

Plaatsvervangend voorzitter
Burgemeester Spies, portefeuille Multidisciplinaire crisisbeheersing, incl. GMK / 
informatievoorziening/GHOR

Leden
Burgemeester Spruit, portefeuille Oranje Kolom / Bevolkingszorg / 
Klimaatadaptatie
Burgemeester Cazemier, portefeuille Brandweer
Burgemeester Visser, portefeuille Bedrijfsvoering/middelen

In oktober 2021 gaat DB-lid Van der Velde (portefeuille GHOR) met pensioen. 
Besloten wordt dat de zittende DB-leden haar portefeuille waarnemen tot na 
de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. 

Directie VRHM
Directeur VRHM/ Regionaal commandant, Hans Zuidijk
Directeur Bedrijfsvoering, Arjan van de Watering
Directeur Risico- en Crisisbeheersing, Lilian Weber
Directeur Brandweerzorg, Tjeerd Neumann
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