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Jaarverslag 2009
Samen goed op weg

‘2009: scharnierpunt in
onze nog jonge historie’

Medewerkers in gesprek
over VRR-speerpunten

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Het jaar door de ogen
van partners en bestuur

beeldspRaak

beeldspraak

Multidisciplinair jaarverslag
2009 was een scharnierpunt in de nog jonge historie
van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Een jaar
waarin de laatste hand werd gelegd aan de fusie van
de afzonderlijke hulpdiensten tot één multidisciplinaire
organisatie die garant staat voor de veiligheidszorg in de
regio. Deze foto van de oefening in de Heinenoordtunnel
illustreert dat mooi: alle disciplines voeren hun eigen
taken uit, maar oefenen vooral een gezamenlijk optreden.
Dit jaarverslag weerspiegelt die aanpak. Geen overzicht
van de resultaten per discipline, maar een verslag dat
nadrukkelijk op zoek gaat naar de synergie tussen
diensten, partners én de bevolking.
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Directieteam

08 Consolideren en vooruitkijken
 et directieteam kijkt terug op het ‘scharnierpunt’
H
2009. Een jaar waarin de organisatie de fusie
grotendeels afrondde en het fundament legde
voor de komende jaren.

beheer op orde

17 Op orde? Goed op weg!
 RR-medewerkers van verschillende organisatieV
onderdelen bespreken in een rondetafelgesprek de
speerpunten van het afgelopen jaar. In dit artikel
buigen zij zich over de vraag of het speerpunt
Beheer op orde tot het gewenste resultaat heeft
geleid.

VRR Netwerk is een kwartaaluitgave van de
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en richt zich
op externe relaties en bestuurders.
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22 De primeur van de VRR
 ls eerste veiligheidsregio in Nederland heeft de
A
VRR het Regionaal Crisisplan geschreven en vast
gesteld. ‘Wij konden bij niemand de kunst afkijken.’
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 e brandweer ontwikkelt in het kader van
D
Veiligheid Voorop innovatieve ideeën over haar
eigen vakgebied. De overige disciplines worden
uitgenodigd aan te haken.
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Vanaf 29 april 2010 heeft de VRR een
vernieuwde website. Kijk snel op

www.veiligheidsregio-rr.nl
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	Door risico’s steeds beter in kaart te brengen,
kunnen incidenten vaker worden voorkomen.
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Partijen
verbinden in
moeilijke tijden
2009 was voor de VRR een belangrijk jaar waarin hard is gewerkt aan
het consolideren van de organisatie. Na de oprichting in 2006 waren
we een verzameling hulporganisaties die elk min of meer volgens
eigen spelregels opereerden, nu zijn die organisaties allemaal onder
één paraplu gebracht. Onze volgende taak was en is om nog meer
samenhang en synergie tussen de verschillende diensten te creëren.
Die taak was de gedachte achter één van de vier speerpunten die we
voor 2009 hebben geformuleerd: Beheer op orde. Net als na een verhuizing hebben we de spullen op de juiste plek gezet, zodat we nu het
normale leven kunnen hervatten en naar de toekomst kunnen kijken.
Een toekomst met nieuwe wetgeving waar we ons het afgelopen jaar
op hebben voorbereid. Ook dat is Beheer op orde.
Een ander speerpunt was het Regionaal Crisisplan, een nieuw, uniform
plan voor crisisbeheersing dat de afzonderlijke rampenbestrijdingsplannen van de gemeenten in onze Veiligheidsregio vervangt. Hierin is zeer
constructief samengewerkt met deze voor ons zo belangrijke partners.
Multidisciplinaire risicobeheersing, het derde speerpunt, is erop gericht
rampen en crises te voorkomen. Ook daarin hebben we in 2009 flinke
vorderingen gemaakt. We waren in staat ruim 120 adviezen op het
gebied van externe veiligheid te geven en er is een nieuwe werkinstructie evenementen ontwikkeld, waardoor we als VRR één multidisciplinair advies uitbrengen bij grote publieksevenementen.
Veiligheid Voorop is het vierde speerpunt. Een vernieuwingsproces
waar de brandweer dit jaar in is gestapt en dat zich als een olievlek
moet uitbreiden over de hele VRR. Een slimmer georganiseerde brandweer die meer aandacht besteedt aan de voorkant van de veiligheidsketen en meer branden voorkomt, waardoor er minder leed te betreuren valt in de samenleving. Wellicht ook nog tegen lagere kosten.
Het is helaas niet ondenkbaar dat u deze mooie ontwikkeling – vooral
vanwege dat laatste zinnetje – kent uit de media. De afgelopen weken
zijn de brandweer en de gehele Veiligheidsregio vooral in het nieuws
geweest vanwege de bezuinigingstaakstelling. De toekomst, waarin
we voortvarend willen verder bouwen aan de implementatie van de
eerder genoemde speerpunten en nieuwe uitdagingen willen oppakken, brengt in financieel opzicht onzekerheid met zich mee. Ik wil
mij, samen met onze medewerkers en al onze ketenpartners, blijven
inspannen om te werken aan een Veiligheidsregio die partijen met
elkaar verbindt. Geen enkele partij kan namelijk in zijn eentje de uitdagingen op het gebied van veiligheid met succes het hoofd bieden. Met
elkaar zullen we daarvoor de inventiviteit, de energie en de middelen
moeten blijven vinden.
Don Berghuijs
Algemeen directeur
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• De burgemeesters van het Algemeen Bestuur, van links naar rechts en van boven naar beneden: J.A. Karssen (Maassluis), J.F. Koen (Capelle ad IJssel), G.J. van de 
Velde-de Wilde (Goedereede), S. Stoop (Dirksland), G.W.M. van Viegen (Brielle), M.J.D. Jansen (Krimpen ad IJssel), P.J. Bouvy-Koene (Bernisse), P.E. de Jong (Westvoorne),
J. Heijkoop (Oostflakkee), J. van Belzen (Barendrecht), H.M. Bergmann (Albrandswaard), C.A. Kleijwegt (Hellevoetsluis), T.P.J. Bruinsma (Vlaardingen), S. Hulman
(waarnemend burgemeester Ridderkerk), E.H. van Vliet (Lansingerland), W.M. Verver-Aartsen (Schiedam), A. Aboutaleb (Rotterdam) en M. Salet (Spijkenisse).

Corstiaan Kleijwegt burgemeester van Hellevoetsluis

‘Brandweer heeft
erger voorkomen’

Tjerk Bruinsma burgemeester van Vlaardingen

‘Jaar van de
waarheid voor
regionalisering’

05
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“Ik herinner me nog goed hoe ik op donderdag 26
november telefonisch werd ingelicht over de brand in het
oude marinehospitaal. Verschrikkelijk voor de bewoners,
die in één dag hun woning en al hun bezittingen kwijtraakten. Hellevoetsluis is door deze brand een beeldbepalend monument armer. Maar ik heb die dag wel een
brandweer gezien die uiterst kundig en snel alles heeft
gedaan om de brand te bestrijden en te voorkomen dat
het vuur oversloeg naar aangrenzende panden. Al heel
snel kwam zowel de brandbestrijding als de hulpverlening op gang. De samenwerking tussen gemeente en
brandweer verliep daarbij uitstekend.”
“De reorganisatie van de brandweer is nog in volle gang.
Het is niet niks om al die verschillende korpsen met hun
eigen culturen samen te smeden. Ik begrijp dat dit tijd
kost en heb er alle vertrouwen in dat het goed komt.”

Hét thema van 2009 was voor Bruinsma de afronding
van de regionalisering van de brandweer. “Even slikken,
vooral voor het personeel dat zijn mooie materieel naar
de VRR zag gaan, maar absoluut de beste manier om de
basiszorg te garanderen”, vat hij het samen. “Vlaardingen heeft net een nieuwe kazerne, vol met fantastisch
materieel, voor een paar branden per jaar. Een dure voorziening die je in deze tijd van bezuinigingen ook anders
kunt organiseren. Door de regionalisering heb je, als het
echt nodig is, de slagkracht om flink uit te rukken. Laatst
hadden we een brand in de haven en daar lagen maar
liefst drie blusboten. Ik ben ervan overtuigd dat daardoor
het historische gebouw behouden is gebleven.”
“Het is nu wel zaak om goed met het brandweerpersoneel te blijven communiceren. Dat het anders moet,
betekent niet dat zij het niet goed deden. Alle statistieken wijzen echter uit dat meer investering en meer
brandweer niet tot meer rendement leidt. We moeten
het anders gaan aanpakken.”

ALGEMEEN BESTUUR

De burgemeesters van de regiogemeenten vormen samen het Algemeen Bestuur
van de Veiligheidsregio. Dit bestuur stelt zowel de hoofdlijnen van het beleid als
de financiële kaders vast. Ook in hun rol van burgemeester kreeg een aantal van
hen in 2009 met de VRR te maken. Die ervaringen delen zij op deze pagina’s.
“Na ruim twaalf jaar kon er eindelijk weer op natuurijs
geschaatst worden op de Rottemeren. Tienduizenden
schaatsliefhebbers reden op 9, 10 en 11 januari de
befaamde Rottemerentocht. De gemeente Lansingerland
moest in zeer korte tijd zeer veel regelen: het verkeer
in goede banen leiden, straten afzetten, parkeerplaatsen, sanitaire voorzieningen en kraampjes met koek en
zopie organiseren en opvang en behandelmogelijkheden
regelen voor mensen die medische hulp nodig hadden.
EHBO’ers zorgden voor de eerste opvang. Bleek de medische situatie toch ernstiger, dan werden de slachtoffers
naar het ziekenhuis doorverwezen.”
“Door de matige kwaliteit van het ijs bleken er veel meer
blessures te zijn dan verwacht. Als één van de eersten
moest minister Van Middelkoop voor behandeling naar
het ziekenhuis. De hulpdiensten konden de afvoer van
de slachtoffers niet aan. Er ontstonden lange wachtrijen
voor de Eerste Hulpposten van de nabijgelegen ziekenhuizen. Dit was ongewenst. In goede samenwerking met
GHOR en de Ambulancedienst is er daarom op zondag
een mobiel hospitaal in de Rottemeren geplaatst, waar
de meeste verwondingen behandeld konden worden
en van waaruit het transport naar het ziekenhuis werd
gecoördineerd. Mede dankzij de inzet van de VRR is de
Rottemerentocht een groot succes geworden.”

Het treinongeluk van 24 september in Barendrecht was
één van de grootste incidenten van 2009. Twee goederentreinen botsten op elkaar waarbij een dodelijk slachtoffer viel. Burgemeester Jan van Belzen maakte van heel
dichtbij mee hoe belangrijk multidisciplinair optredende
hulpdiensten zijn in zo’n situatie.
Van Belzen was om elf uur ‘s avonds ter plaatse om de
ravage in ogenschouw te nemen. “De hulpverlening
kwam toen al op gang. Om drie uur ’s nachts zijn we
vertrokken en om zes uur was er alweer een telefoontje.
Vanwege de economische ontwrichting door het stilleggen van het goederenverkeer was er opgeschaald naar
GRIP3. Om half negen was ik weer op de plaats van het
ongeluk, waar ik VRR-voorzitter Aboutaleb en algemeen
directeur Berghuijs trof. ‘Vraag maar wat je nodig hebt’,
was hun devies en daar hebben we dankbaar gebruik
van gemaakt.”
Er moesten twee tanks van Defensie aan te pas komen
om de rails weer vrij te maken. Terwijl de hulpdiensten
hun werk deden, stond de burgemeester vooral veel pers
te woord. “Omdat de VRR je veel operationele taken uit
handen neemt, heb je als bestuurder meer tijd om de
communicatie gestalte te geven en je bezig te houden
met de herstel- en consolidatiefase. Terugkijkend denk
ik dat we dit voor ogen hadden bij de oprichting van de
veiligheidsregio’s.”

Ewald van Vliet burgemeester van Lansingerland

‘IJspret op de
Rottemeren’

Jan van Belzen burgemeester van Barendrecht

‘Hier zijn
veiligheidsregio’s
voor bedoeld’
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Consolideren
en vooruit    kijken
Het directieteam van de VRR kijkt terug op de speerpunten van
2009: Beheer op orde, Veiligheid Voorop, het Regionaal Crisisplan
en Multidisciplinaire Risicobeheersing. Vanuit de eigen kolommen,
maar ook met de vereiste helikopterview.

07
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Directieteam

• Tekst Richard van Santen
• Beeld Maarten van der Voorde

A

ls algemeen directeur Don Berghuijs gevraagd wordt
de belangrijkste ontwikkelingen van 2009 aan te
wijzen, kiest hij in eerste instantie voor de vaststelling
van het Regionaal Crisisplan en de implementatie van het
nieuwe HRM-systeem Mijn Personeelszaken, het belangrijkste onderdeel van het speerpunt Beheer op orde. Met
het Regionaal Crisisplan, één uniform plan voor crisis
beheersing dat een twintigtal lokale rampenbestrijdingsplannen vervangt, loopt de regio Rotterdam-Rijnmond
voorop in Nederland. “Alle nieuwe planfiguren die opgenomen zijn in de nieuwe Wet op de veiligheidsregio’s
zijn in 2009 bestuurlijk vastgesteld, nog voordat de wet
van kracht is geworden. Dat geeft aan hoe intensief en
pro-actief wij bezig zijn met het implementeren van de
Veiligheidsregio.”
Het web-based HRM-systeem Mijn Personeelszaken is
een interne aangelegenheid, maar daardoor volgens
Berghuijs niet minder belangrijk. “Omdat het systeem
via internet door iedereen op willekeurig welke plaats te
benaderen is, scheppen we daarmee de randvoorwaarden om de sprong naar de toekomst te maken en te
werken aan het vergroten van de functionele efficiency.”
Het systeem is een voorbeeld van een nieuwe weg die
de VRR heeft ingeslagen op het gebied van ICT-beheer.
“We hebben een licentie om met het systeem te werken,
maar de applicatie wordt elders gehost”, zegt Berghuijs.
“Dat betekent dat het doorontwikkelen en het beheer
geen capaciteit van de eigen organisatie vergt.”

Scharnierpunt Wanneer Berghuijs iets verder achteromkijkt en het afgelopen jaar in het perspectief van
vier jaar VRR plaatst, ziet hij 2009 als een scharnierpunt
in het bestaan van de nog jonge organisatie. “2009 was
een belangrijk jaar voor het consolideren van de fusie,
maar ook het startpunt voor de ontwikkelingen naar
de toekomst. Met Beheer op orde zorgen we dat we
voldoen aan de basisvereisten die de nieuwe wetgeving
ons oplegt, maar 2009 was ook een natuurlijk moment
om na te denken over de ontwikkelingslijn voor de
toekomst. Zo kun je Beheer op orde zien: we hadden een

grote verhuizing achter de rug en hebben het afgelopen
jaar de spullen op de juiste plek gezet. Nu kunnen we
doorgaan met leven, een stip op de horizon plaatsen. We
hebben een Veiligheidsregio die staat, maar wat is nu de
volgende, inhoudelijke fase in onze ontwikkeling?”
Berghuijs stelt dat die toekomstvisie nog steeds strookt
met het adagium van drie jaar geleden. “Toen zeiden we
dat het in de Veiligheidsregio draait om het verbinden
van partijen. Dat is nu nog steeds actueel”, stelt hij vast.
“Wij zijn er in deze regio goed in om grote uitdagingen
multidisciplinair aan te pakken. Vanuit het besef dat in
onze moderne maatschappij geen enkele organisatie
in staat is om in zijn eentje een probleem op te lossen.
Een illustratief voorbeeld was de treinbotsing in Barendrecht waar we drie dagen in de slag zijn geweest met
een groot aantal instanties. ProRail en Keyrail, Defensie,
aannemers, de gemeente Barendrecht, de operationele

‘Partijen met elkaar
verbinden, daar gaat
het om in de VRR’
diensten politie, brandweer, GHOR/Ambulancezorg en de
inspecties die daar rondliepen. Dat is heel goed gegaan
met een tevreden burgemeester achteraf. Investeren in
de samenwerking tussen al die disciplines, ook als er
even niets aan de hand is, betaalt zich terug op de momenten dat het er echt om gaat.”

Regionaal Crisisplan De Stafdirectie Risico- en
Crisisbeheersing (SRC) is bij uitstek de ‘kolom’ met een
multidisciplinair karakter. Directeur Jolanda Trijselaar vat
het populair samen: “Wij zijn de club waar alles bij elkaar
komt. Wij zijn er voor regie, coördinatie en ondersteuning. Vrijwel al onze activiteiten zijn aan die drie kernwoorden gerelateerd.” In de totstandkoming van het al
door Berghuijs genoemde Regionaal Crisisplan en in de
aanpak van die andere grote uitdaging van 2009, de •>
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• Jolanda Trijselaar directeur Stafdirectie Risico- en Crisisbeheersing

•>
grieppandemie, kwam die rol het best tot uiting. “Het
was de taak van SRC om ervoor te zorgen dat het
Crisisplan tot stand kwam. Wij hebben het algemene
deel geschreven en de aangeleverde informatie van alle
andere partijen gebundeld. Alleen regisseren en coördineren is dan niet genoeg. De stukken moeten onderling
met elkaar stroken en het is belangrijk dat alle kolommen
ook elkaars inbreng kennen. Vervolgens moeten wij ervoor zorgen dat het plan geïmplementeerd en beoefend
wordt, dat er opleidingen komen en dat eventuele verbeterpunten die uit oefeningen, opleidingen en daadwerkelijke incidenten komen, in aangescherpte versies van het
plan verwerkt worden.”
“Het Regionaal Crisisplan is in 2009 opgeleverd en op 2
november door het bestuur vastgesteld. Het implementatietraject dat daarna is ingezet, vergt nog veel inzet van
betrokkenen binnen en buiten SRC”, vervolgt Trijselaar.

‘Wij zijn de club waar
alles bij elkaar komt’
“De grote winst is de enorme inperking van het aantal
crisisplannen in de regio. Daarvoor zijn alle processen en
plannen binnen de crisisbeheersing in de regio kritisch
beoordeeld en herschreven. Het Regionaal Crisisplan laat
zien hoe belangrijk informatievoorziening en netcentrisch
werken zijn. Eind 2009 heeft de VRR dan ook het landelijk convenant netcentrisch werken ondertekend, waarbij
het Veiligheidsberaad ons systeem Cedric heeft omarmd
als het landelijke systeem voor netcentrisch werken.”

Grieppandemie De grieppandemie was van een
heel andere orde. De plotselinge uitbraak van een
gevaarlijk ogende nieuwe griep en de maatschappelijke
impact ervan, lieten zien dat een groot deel van het werk
van de VRR niet altijd te voorzien is. “Buiten alle plannin-
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05 • 10 #6 VRR netwerk

gen om, heeft SRC in 2009 extra capaciteit vrijgemaakt
in verband met de grieppandemie”, zegt Trijselaar. “In de
zomer is daarvoor, in samenwerking met vele collega’s, in
een tijdsbestek van zes weken een continuïteitsplan voor
de gehele VRR gemaakt. Parallel daaraan heeft SRC ook
het initiatief genomen om een multidisciplinair overleg
te starten waar hulpdiensten onderling vragen over de
griep konden bespreken. De gemeenten kregen het druk
toen besloten werd tot massavaccinaties. Daarbij zijn ze
uitgebreid ondersteund door SRC.”
Deze klussen lieten onverlet dat ook Trijselaars stafdirectie de handen vol had aan Beheer op orde. Zo zijn met
het oog op de nieuwe Wet op de veiligheidsregio’s alle
SRC-taken in kaart gebracht en gekoppeld aan artikelen uit die wet. “De wet zegt bijvoorbeeld dat iedereen
opgeleid, getraind en geoefend moet zijn, maar hoe dat
precies moet, staat er niet in. SRC stelt dus oefendoelen
op en zorgt ervoor dat die na afloop geëvalueerd worden. We stellen bij grote oefeningen het draaiboek en de
planning op, we maken afspraken over het ontwikkelen
van de scenario’s en – heel belangrijk – we zorgen dat de
actiepunten beheerd worden die daar uit voortvloeien.”
Beheer op orde betekende voor SRC daarnaast het
onderhouden van de contacten met de ketenpartners.
“We hebben bijvoorbeeld het afgelopen jaar een aantal
GRIP-incidenten gehad met waterleidingen. Ook waren
er meerdere, soms ernstige stroomstoringen. In die gevallen bespreekt SRC dit met Evides en Stedin. Daarnaast
maken we ook afspraken met de waterschappen, Rijkswaterstaat, ProRail, de RET en het Erasmus MC, om maar
een aantal partners te noemen. Dat kost veel tijd. Je kunt
wel een mooi convenant met je partners sluiten, maar
daarmee ben je er nog niet. SRC bewaakt voortdurend
of de gemaakte afspraken nog actueel zijn en worden
nageleefd. Afhankelijk van de uitkomst van die gesprekken kan dat vervolgens betekenen dat je operationele
plannen en procedures moeten worden aangepast.”

Directieteam

interview Lindy Schotman Senior communicatieadviseur

Mijn Personeelszaken Voor Rein van Duijvenbode, die voor de laatste vier maanden van het jaar
als nieuwe directeur Middelen is aangeschoven bij het
directieteam, was de blik in het kader van Beheer op orde
meer naar binnen gericht. Hij was verantwoordelijk voor
de implementatie van het HRM-systeem Mijn Personeelszaken. “Daar is door P&O, maar ook daarbuiten, veel
tijd aan besteed” vertelt Van Duijvenbode. “De laatste
maanden van het jaar liep de spanning op, toen kwam
het erop aan of we het wel zouden halen in 2009. Het
meest cruciale was of het uitbetalen van de salarissen
in januari 2010 via het nieuwe systeem zou lukken. Op
31 december hadden we tot mijn grote genoegen alles
getest. En gelukkig heb ik nog niemand aan mijn bureau
gekregen die te weinig salaris gekregen heeft.”
“We zijn nu nog volop bezig om gegevens aan het
systeem toe te voegen. Het zou zonde zijn om het
systeem alleen te gebruiken voor de digitale salarisstrook.
Het heet immers niet voor niets Mijn Personeelszaken.
We willen mensen zowel thuis als op het werk toegang
geven tot hun eigen elektronisch personeelsdossier,
zodat ze zich bijvoorbeeld thuis kunnen voorbereiden op
een functioneringsgesprek door de uitkomsten van hun
vorige gesprek te raadplegen.”
“Een succes van 2009 dat we kunnen vieren is het feit
dat we het facilitair bedrijf op orde hebben, met een
vrijwel geheel nieuw MT. Eén van de eerste dingen die op
stoom begint te komen, is de centrale inkoop. Voor een
deel is dat gerealiseerd omdat we wel moeten. Er zijn nu
eenmaal regels met betrekking tot Europese aanbesteding. Het afgelopen jaar hebben we een aantal contracten afgesloten. Het facilitair bedrijf is nu ook bezig
een inkoopkalender te maken. Dat zou moeten leiden
tot bezuiniging, maar ook tot meer uniformiteit in de
organisatie. Daar stuit je meteen op een spanningsveld,
want een aantal mensen wil ook gewoon zaken blijven
doen met hun eigen leveranciers. Om dat te veranderen,
moeten we nog wat meer als één VRR gaan denken,
maar dat kost gewoon tijd.”

Verbeterpunten Dat hierin nog meer stappen
gezet moeten worden, bleek ook uit de resultaten van
het in 2009 afgeronde medewerkersbelevingsonderzoek
(MBO). “Het is goed om te weten wat de medewerkers
van je organisatie vinden, zeker na een fusie”, vindt Van
Duijvenbode. “We zien duidelijk dat er hier en daar nog
oud zeer zit. Sommige mensen vragen zich af waar het
opzetten van een veiligheidsregio voor nodig was, omdat
ze vonden dat het daarvoor ook goed ging. We gaan een
plan van aanpak op de uitkomsten van het MBO zetten,
met daarin de verbeterpunten die we kunnen uitvoeren.
We maken keuzes vanuit de filosofie dat we een nieuwe, •>

‘Grieppandemie was
een goede testcase’

Senior communicatieadviseur Lindy Schotman had in
het begin van de zomer van 2009 haar handen vol aan
de grieppandemie. Pers, publiek, bestuur, gemeenten en hulpdiensten, iedereen zat te springen om
de juiste informatie. “We hadden het misschien nog
wel drukker met denken dan met doen”, vertelt ze.
“In eerste instantie zijn we vooral bezig geweest met
afstemmingsvragen. Wie is wanneer verantwoordelijk
en wie informeert wie?”
Er waren dan ook veel partijen betrokken bij het
griepvraagstuk en de rol van die partijen was niet altijd even duidelijk, zoals ook in de media bleek. “Eerst
deed het RIVM de voorlichting, daarna VWS, maar
die richtten zich voornamelijk op landelijke communicatie. De regio’s bleven een beetje buiten beeld,
dat moesten we zelf doen.” Nu de gevolgen van de
pandemie meegevallen zijn, ziet ze het vooral als een
goede testcase. “Alle draaiboeken zijn goed afgestoft.
Er is goed nagedacht over het moment waarop wij als
Veiligheidsregio in actie moeten komen en we hebben
de voorbereidingsprocedure voor een grote vaccinatiecampagne doorgenomen. Uiteindelijk bleek het
om een relatief kleine vaccinatie van risicogroepen
te gaan die door de GGD is uitgevoerd en waarbij de
VRR alleen een ondersteunende taak had.”
Sinds 2009 houdt de afdeling van Lindy zich bezig
met multidisciplinaire crisiscommunicatie. “Eerder
hadden we per discipline een communicatieadviseur,
nu werken we vanuit een ‘ontkleurde desk’ waarin
al onze kolommen vertegenwoordigd zijn. Ook zijn
er afspraken gemaakt met de ketenpartners. Daar is
het afgelopen jaar een enorme slag mee gemaakt.
We kunnen vanuit een veel grotere helikopterview
naar incidenten kijken en ook pers en publiek beter
bedienen.”
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gefuseerde organisatie zijn, dat gaan we niet meer
terugdraaien. De verbeterpunten zullen er dan ook op
gericht zijn om één VRR-organisatie neer te zetten waar
we iedereen zijn plek in willen laten vinden.”
De directeur Middelen raakt hier een punt dat ook door
Don Berghuijs wordt gesignaleerd: “Ik moet concluderen
dat het versterken van de samenhang tussen de kolommen nog wat achterblijft”, zegt de algemeen directeur.
“Eerst hadden we allemaal autonome organisaties, die
hebben we nu onder één paraplu gebracht. De volgende
ontwikkeling is dat je meer samenhang en synergie
tussen die organisaties tot stand brengt. Het is logisch
dat dat nog wat achterblijft, maar we moet het wel
stimuleren. Doe je dat niet dan hebben de verschillende
kolommen de neiging om zich vooral te focussen op hun
eigen identiteit en is de Veiligheidsregio niet meer dan
een holding met allemaal losse onderdelen.”

Toekomstperspectief Hoewel samenhang en
synergie een duidelijke meerwaarde hebben, ziet Berghuijs ook in dat het sturen op die ontwikkeling niet ten
koste mag gaan van de sterke punten van de individuele
kolommen. “De brandweer en de ambulancediensten
zijn ook los van elkaar sterke merken in de samenleving.
Die identiteit moet in de uitvoering niet verloren gaan,
maar tegelijkertijd kunnen we in gezamenlijkheid veel
meer betekenen. Ik noem bijvoorbeeld het uitrukken van
de brandweer met AED’s of de nauwe samenwerking
tussen ambulanceverpleegkundigen en brandweerlieden

‘We moeten nog meer als
één VRR gaan denken’
bij de hulpverlening aan verkeersslachtoffers. Als ik naar
televisiebeelden van verkeersongevallen kijk, zie ik vaker
een brandweerman met een infuus achter een brancard
aanlopen dan een verpleegkundige, want die heeft andere dingen te doen. Daar zie je al hoe nauw onze taken
op elkaar aansluiten.”
“Als er volgens onze veiligheidsfilosofie straks in elke
woning rookmelders hangen, zodat de brandweer sneller
wordt gealarmeerd, kan ik me voorstellen dat we vaker
kunnen volstaan met de inzet van snelle interventieteams.
Die bestaan dan uit twee personen: een brandweerkundige die geleerd heeft een verpleegkundige te ondersteunen en een verpleegkundige die geleerd heeft een brandweertechnische bijdrage te leveren. Dan praten we over
een hele andere benadering van het veiligheidsvraagstuk,
waarbij voor mij geldt dat de om hulp vragende burger
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• Rein van Duijvenbode directeur Directie Middelen

centraal staat en niet de toevallige organisatorische
ordening van de hulpdiensten. In 2009 heb ik dit soort
opvattingen ook gepresenteerd aan het bestuur. Het is
het toekomstperspectief dat ik voor me zie.”

Veiligheid Voorop De Regionale Brandweer
 otterdam-Rijnmond heeft in 2009 de eerste stapR
pen gezet op weg naar dit door Berghuijs geschetste
toekomstperspectief. Dat deed ze door middel van het
volgende speerpunt van 2009, getiteld Veiligheid Voorop.
De kern van Veiligheid Voorop is het slimmer organiseren
van de brandweerzorg en meer aandacht besteden aan
het voorkomen van incidenten dan aan de repressie. In
de rode kolom, die zich jarenlang heeft ingespannen
om nog sneller ter plekke te zijn om de brand te blussen, leverde het proces in eerste instantie veel scepsis
op. “Laat ik het zo formuleren: ik heb bij de introductie
in mei enorm veel ongevraagde feedback op de plannen
gekregen”, zegt regionaal commandant Elie van Strien,
met gevoel voor understatement.
“Dat snapte ik ook wel, want wij hebben plotseling
een heel nieuw idee de organisatie ingegooid, dat door
sommige mensen als een bedreiging werd opgevat.
Maar naarmate we verder kwamen in het proces heb ik
gemerkt dat mensen enthousiast worden wanneer je met
hen over het vak praat. En Veiligheid Voorop gaat over
het vak! Over het vakmanschap van ons bedrijf om het
buiten veiliger te maken. Als je aan je mensen vraagt wat
ze vanuit hun deskundigheid nog meer kunnen doen,
behalve in de kazerne te gaan zitten wachten tot 112
wordt gebeld, dan gaan toch heel veel ogen twinkelen.”
Dat kun je ook aflezen aan het feit dat er zo’n 250
mensen zijn die zich vrijwillig hebben aangemeld om in
elf ontwikkelgroepen aan de slag te gaan met de ideeën

Directieteam

van Veiligheid Voorop. “Die zijn nu volop aan de bak.
Dat hadden ze niet gedaan wanneer ze er niks in zagen.
Daar ben ik terugkijkend op 2009 het meest trots op: dat
we het vuur van dat vakmanschap weer hebben kunnen
ontsteken. Je ziet hoeveel energie er vrijkomt wanneer je
mensen perspectief biedt.”

Regionalisering Waar de VRR als geheel de afgelopen vier jaar bezig is geweest met een grootscheepse
fusie, heeft de brandweer dat op het niveau van de eigen
organisatie meegemaakt in het kader van de regionalisering van de brandweerzorg. Eerlijkheid gebiedt Van Strien
te zeggen dat dat proces nog niet geheel is afgerond. In
die zin is zijn beheer bijna, maar nog niet helemaal op
orde. “Ik had de hoop dat dat in 2009 wel zou lukken,
inclusief het op elkaar afstemmen van alle werkprocessen en procedures. Maar op een aantal punten moeten
we de komende maanden nog flink aan het werk om
duidelijker te kunnen laten zien dat we één bedrijf zijn,
met één norm en één set spelregels. Ik kan natuurlijk
uitleggen dat dat komt doordat we een organisatie zijn
die zich van twintig afzonderlijke ‘eilanden’ moet omvormen tot één ‘land’ waar dezelfde regels gelden, maar dat
proces moet zo langzamerhand wel afgerond worden.
De beheerafspraken tussen de districten onderling en
tussen de brandweer en de Veiligheidsregio zijn nog niet
helemaal klaar. Dat gaan we in 2010 afronden, zodat we
ook als Regionale Brandweer een staand bedrijf zijn.”
De laatste formele hobbel in het regionaliseringproces
is in 2009 wel genomen. De korpsen op de Zuid-Hollandse eilanden, afkomstig uit negen gemeenten, elk
met een gemeentebestuur met een eigen mening, zijn

samengevoegd in één nieuw district. “Een huzarenstukje
onder leiding van districtscommandant Henk Berkhout
dat zeker niet mag ontbreken in het jaarverslag.” Ook
zijn er afgelopen jaar afspraken gemaakt om zichtbare
initiatieven te nemen voor verdere samenwerking tussen
de operationele diensten binnen de Veiligheidsregio. De
snelle interventieteams die Don Berghuijs al noemde, vinden dus weerklank bij Van Strien. Ook wat de huisvesting
betreft, kan er beter worden samengewerkt.
“Op steenworp afstand van de brandweerkazerne in
Brielle is afgelopen jaar een ambulancepost geopend.

‘Mensen worden
enthousiast wanneer je met
hen over het vak praat’
Toen riep iedereen: ‘Wat gek, waarom hebben we die
twee niet samengevoegd?’. Het antwoord is simpel. Dat
besluit is jaren geleden genomen, in een tijd waarin er
over die samenwerking nog niet werd nagedacht. Maar
dat gaan we in de toekomst niet meer zo doen. De
volgende keer wordt er naar gezamenlijke huisvesting
gekeken.”

Aanrijtijden Dichtbij de brandweerkazerne of niet,
afzwaaiend interim-directeur van de Directie Ambulancezorg & GHOR (DAG) Marianne Oomens is blij met de
nieuwe huisvesting. De post in Brielle biedt uitkomst in
een relatief dunbevolkt gebied en maakt het mogelijk •>

• Elie van Strien regionaal commandant Regionale Brandweer Rotterdam-Rijnmond

•>
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interview Mark Preesman Beleidsmedewerker Kwaliteit & Innovatie

‘Onze patiënten
zijn zeer tevreden’

Het patiënttevredenheidsonderzoek leverde afgelopen
jaar erg mooie resultaten op voor de ambulancezorg.
Het rapportcijfer voor ‘algemene tevredenheid’ steeg
van een 8,2 naar een 8,6.
Mark Preesman noemt de uitkomst heel positief.
“Naast het algemene cijfer gaven patiënten hun
mening over acht onderwerpen, waaronder spoedvervoer, deskundigheid en samenwerking met andere
zorgverleners. De uitkomst werd gepresenteerd volgens het stoplichtmodel, waarbij elk onderdeel rood,
oranje of groen licht krijgt. Alle categorieën stonden
bij ons op groen!”
Een professioneel onderzoeksinstituut gebruikte een
vijfpuntsschaal die van ‘zeer ontevreden’ tot ‘zeer
tevreden’ loopt. “Als iedereen ‘tevreden’ invult, kom
je op een 8 uit. Een 8,6 betekent dus dat veel mensen
‘zeer tevreden’ hebben ingevuld”, zegt Preesman. “Het
ambulancepersoneel verdient hiervoor een grote
pluim. Opvallend was ook het hoge cijfer voor spoedvervoer. Je hoort regelmatig zeggen dat we vaak te laat
komen, maar we scoorden juist op dat onderwerp in
bijna alle gemeenten boven de 8. Het enige onderwerp dat enigszins achterblijft, maar nog altijd bijna
een 7 krijgt, is besteld vervoer. Om dat te verbeteren
moeten we vooral beter communiceren met de klant.
Bijvoorbeeld door aan te geven dat we tussen tien en
elf uur komen in plaats van ‘in de ochtend’.”
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om in de omliggende gemeenten, net als in de rest van
de regio, te kunnen voldoen aan de strenge eisen ten
aanzien van aanrijtijden. Eisen die DAG zichzelf had
opgelegd in het kader van Beheer op orde. “Wij scoorden daar landelijk al heel behoorlijk, maar we hebben de
targets verder aangescherpt. De doelstelling voor 2009
was om in 93% van de spoedgevallen binnen vijftien minuten aan te rijden en in 2010 in 95% van de gevallen.
De doelstelling voor 2009 is bijna gehaald. Dat is mooi,
want het gaat er bij acute zorgverlening om dat je snel
ter plekke bent, maar we moeten dat tegelijkertijd wel

‘Aanrijtijden zijn belangrijk,
maar niet zaligmakend’
een beetje nuanceren. Het hoeft namelijk niet altijd een
ambulance te zijn die ter plaatse is om te stabiliseren. De
eerste hulp kan ook worden verleend door een motorambulance of door een brandweerteam met een AED aan
boord. Er zijn situaties waarbij wij als ambulancedienst de
aanrijtijd niet halen, maar waarbij de eerste hulpverlening
wel op tijd begint. Het gaat uiteindelijk om de kwaliteit
van de zorgverlening.” Om de tevredenheid over die
kwaliteit hoeft Oomens zich geen zorgen te maken. Bij
het cliënttevredenheidsonderzoek van 2009 scoorde
de ambulancezorg dit jaar een 8,6. “Dan gaat het ook
• Marianne Oomens directeur a.i. Directie Ambulancezorg en GHOR
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om de bejegening en de inhoudelijke kwaliteit van de
zorgverlening en niet alleen om de aanrijtijden. Die zijn
namelijk wel heel belangrijk, maar niet zaligmakend.”
Oomens is met recht trots op het rapportcijfer, dat
behaald werd terwijl de financieringssystematiek van
het ministerie van VWS naar haar mening onvoldoende
rekening houdt met een tweetal specifieke uitdagingen
van de regio. “Ten eerste de dunbevolkte gebieden, zoals
de eilanden, en ten tweede Maasvlakte 1 en 2. Voor die
eerste uitdaging is de post Brielle geopend, maar voor de
Maasvlakte moet nog een oplossing gevonden worden.
De systematiek van VWS, die gebaseerd is op een vergoeding per aantal inwoners, maakt het erg moeilijk om
de aanrijtijden gemiddeld hoog te houden voor het hele
gebied.”

Vergunning De financiering was niet de enige uitdaging waar DAG in 2009 door het ministerie voor gesteld
werd. “2009 was een veelbewogen jaar in alle opzichten,
waarbij voor DAG vooral de tamtam rond de vergunningverlening prominent is geweest. Eind 2008 werden
we verrast door het feit dat de Wet Ambulancezorg nog
vlak voor de kerst werd aangenomen. Over de wijze
waarop de vergunningsprocedure zou worden ingestoken, hebben we heel 2009 in onzekerheid verkeerd. Dat
heeft ons er niet van weerhouden om vanaf het moment
dat de wet werd aangenomen te anticiperen en onze
kansen op het verkrijgen van de vergunning zo goed
mogelijk te borgen. Uiteindelijk is pas begin 2010 het
besluit genomen dat het een gunningsprocedure werd,
waarbij de zittende partijen, mits ze voldoen aan de

‘Hulpdiensten kunnen
in het golden hour
het verschil maken’
gestelde eisen, de vergunning krijgen. Van meet af aan
was wel duidelijk dat de minister maar aan één partij per
regio een vergunning zou verlenen. Daarom hebben we
in 2009 de coöperatie opgericht waar de Ambulancezorg
Rotterdam-Rijnmond, de BIOS-groep en de Meldkamer
Ambulancezorg aan deelnemen.”
Jaap van Meggelen, directeur van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) heeft in verband met de oprichting
van de coöperatie in 2009 veel samengewerkt met het
MT van DAG. Hij noemt de bijdrage van de GMK aan het
verkrijgen van de vergunning voor de regionale ambulancevoorziening ook als één van de onderwerpen die

• Jaap van Meggelen directeur Gemeenschappelijk Meldkamer

hem sterk bezig hebben gehouden. De uitdaging waar
Marianne Oomens over spreekt, herkent hij en hij voegt
er nog één aan toe. “We hebben in 2009 het aanbod
aan meldingen wederom zien stijgen, met zo’n 4 tot 5%.
Het aantal meldingen in het ambulancedomein begint zo
langzamerhand echt te groot te worden, vooral op werkdagen overdag. Daar zien we de grootste piek.”

Migratie OMS Van Meggelen is eveneens goed
bekend met de noodzaak om bij een incident snel te
reageren. “Je spreekt bij crisisbeheersing van het golden
hour”, legt hij uit, “het eerste uur van de crisis waarin je
als hulporganisatie het verschil kunt maken.” Om in dat
uur op een efficiënte manier met de informatiestroom
tussen alle betrokken hulpdiensten om te kunnen gaan
en een eventuele multidisciplinaire inzet te coördineren,
heeft GMK in 2009 gewerkt aan de invoering van een
Officier van Dienst die deze taken op zich neemt. “Terwijl
de hulpdiensten nog aanrijdend zijn, moet deze ‘OvD
GMK’ alle relevante personen alarmeren en binnen tien
minuten een multidisciplinaire situatieschets kunnen leveren”, vertelt Van Meggelen. “In 2009 hadden we nog
niet de financiële en personele capaciteit om die functie
zodanig in te vullen dat er zeven dagen per week, 24 uur
per dag een OvD fysiek aanwezig is in de meldkamer.
Maar we hebben er wel voor gezorgd dat er altijd een
calamiteitencoördinator dienst heeft, die de functie op
afstand vervult.”
Beheer op orde had voor GMK vooral een ICT-gezicht.
“Een megaklus die in het afgelopen jaar is afgerond, is
de migratie van het automatische brandmeldingsysteem
OMS. Er zijn zo’n 1500 tot 1600 abonnees overgezet van
het oude analoge systeem naar nieuwe digitale techniek. •>
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Daarbij is de hele techniek ondergebracht bij een externe
partij. Outsourcing van het technisch beheer van veel
ICT-applicaties was sowieso een belangrijk onderdeel van
het werk in 2009. Dat lijkt eenvoudig, je kunt het beheer
dan immers aan anderen overlaten, maar voor het zover
is moet je wel zorgen voor een gedetailleerde overdracht.
De kennis van de applicaties die in de hoofden van mensen zit, moet op papier gezet worden.”

Hoek van Holland Niet gepland, maar wel met
een behoorlijke impact, was de inspanning die de
meldkamer leverde naar aanleiding van de rellen bij het
evenement Sunset Grooves in Hoek van Holland. GMK
werd gevraagd om een oordeel en advies over de werking van het communicatiesysteem C2000 gedurende
het incident. “Er waren in Hoek van Holland problemen
met het systeem, maar die werden maar ten dele veroorzaakt door de techniek. Ze kwamen ook voort uit de
onbekendheid van de gebruikers met het systeem. We
moeten dat structureel borgen in her- en bijscholingstrajecten, maar we moeten gebruikers ook beter wegwijs
maken in de opbouw en structuur van het C2000
systeem. Uitleggen op welk knopje je moet drukken is
niet genoeg. Je moet bijvoorbeeld weten dat je niet met
meer dan één persoon tegelijk kunt spreken. Probeer je
dat toch dan geeft het systeem aan ‘busy’ te zijn en kom
je in de wachtrij. Blijf je het proberen dan kom je steeds
weer achterin die rij. Dergelijke contextinformatie helpt
een fout gebruik te voorkomen.”
SRC en de GHOR kregen ook met Hoek van Holland te
maken. Als gevolg van het COT-rapport zijn binnen de
VRR de werkzaamheden rondom evenementen tegen het
licht gehouden. Vooruitlopend op aanpassingen in de
werkwijze van de politie, die naar aanleiding van de evaluatie van het incident aanstaande zijn, is onder leiding
van SRC een nieuwe werkinstructie evenementen opgesteld. “Waar voorheen SRC, de brandweer, Ambulancezorg/GHOR en GMK apart een advies gaven, verstrekt de
VRR met ingang van 1 januari 2010 één multidisciplinair

advies”, vertelt Jolanda Trijselaar. Dit resultaat - geboekt
in het kader van het speerpunt Multidisciplinaire Risicobeheersing - brengt de samenhang tussen de kolommen,
waar Don Berghuijs helemaal in het begin van dit artikel
op doelde, een stap dichterbij. Berghuijs benadrukt echter dat dergelijke stappen ook gezet worden binnen de
andere speerpunten.

Partijen verbinden “Veiligheid Voorop bijvoorbeeld, is in eerste instantie een vernieuwingsproces van
de brandweer, maar het is veel breder”, zegt hij. “Het
gaat om slim organiseren en meer aandacht besteden
aan het voorkomen van incidenten. Dat zie je ook terug
in de Multidisciplinaire Risicobeheersing van SRC: het
voorkomen van onveilige situaties, bijvoorbeeld door
middel van Bevi-adviezen ten aanzien van ruimtelijke
ordening. Maar ook door het bieden van handelingsperspectieven aan mensen, de burger aanspreken op zijn
eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Daar
kreeg ook de GHOR mee te maken bij de aanpak van de
grieppandemie.”
“Het Regionaal Crisisplan is een ander voorbeeld. Dat
is een interessante ontwikkeling omdat we de diverse
processen centraal hebben gesteld en niet de disciplines.
Je hebt de processen bevolkingszorg, brandweerzorg,
geneeskundige zorg, politiezorg, scheepvaartzorg en publiek-private samenwerking. Daar dwars doorheen loopt
de informatievoorziening en ondersteuning waarmee je
die componenten verbindt. Om die slag te maken is ook
de afdeling communicatie multidisciplinair en ontkleurd
gaan werken. Ook dat is een andere benadering dan de
mono-disciplinaire aanpak van voorheen. Het denken
vanuit processen en ketens vereist het nodige van mensen. Ze moeten die slag ook in hun denken maken. Ze
moeten vanuit hun mono-discipline hun aandeel leveren
aan de veiligheidszorg. Nogmaals: het adagium van een
paar jaar geleden – het gaat in de Veiligheidsregio om
het verbinden van partijen – is nog steeds actueel.” •

• Don Berghuijs algemeen directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
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achtergronden

Medewerkers om de tafel
Rapportages, overzichten, beleid en cijfers:
het hoort er allemaal bij in een jaarverslag.
Maar VRR Netwerk liet in een rondetafelgesprek ook een aantal medewerkers
aan het woord. Hoe kijken zij terug op de
speerpunten van 2009? In vier artikelen
doen we verslag van hun inbreng.

Goed
   op weg!
Beheer op orde
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‘Beheer op orde’ is de ambitieuze titel
voor het speerpunt dat door de gehele
organisatie tot uiteenlopende doelstellingen leidde. De medewerkers aan tafel
concluderen dat er grote stappen zijn
gezet, maar vragen tegelijkertijd aandacht
voor het vervolg. ‘Beheer op orde gaat
niet alleen om het aanbrengen van wij
zigingen, maar ook over het laten landen
van die wijzigingen in de organisatie.’
• tekst
• beeld

Richard van Santen
Maarten van der Voorde

H

et ambitieniveau van dit speerpunt ligt al besloten in
de twee bedrieglijk eenvoudige woorden ‘op orde’.
Want wanneer is een organisatie op orde? En hoe zorg
je ervoor dat zij dat ook blijft? Ook de reikwijdte van de
term ‘beheer’ is ambitieus. Dat blijkt wel wanneer we
een greep doen uit de taken die door de hele organisatie
onder dit speerpunt geschaard zijn.
Zo heeft de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) haar
alarmeringsproces onder de loep genomen, heeft de Regionale Brandweer Rotterdam-Rijnmond (RBRR) hard gewerkt aan het harmoniseren van regels en procedures in
het operationeel procedureboek en is door de Stafdirectie
Risico- en Crisisbeheersing (SRC) een e-learning module
Basiskennis Crisisbeheersing ontwikkeld. De Directie
Middelen had het onder meer druk met het vaststellen
van een centraal inkoopbeleid en het implementeren van
het nieuwe HRM-systeem ‘Mijn personeelszaken’ en de
Directie Ambulancezorg & GHOR heeft de aanrijtijden
volgens doelstelling op niveau gebracht.

Harmoniseren Wat deze actiepunten gemeen
hebben, is dat ze horen bij een fusie-organisatie die haar
oprichtingsfase afsluit, onderlinge verschillen in werkwijze harmoniseert en als nieuwe, staande organisatie
naar de toekomst kijkt. Die toekomst, die ten tijde van
het rondetafelgesprek alweer begonnen is, staat mede in
het teken van het implementeren en up-to-date houden
van de afspraken die in 2009 in het kader van Beheer op
orde zijn gemaakt.
Up-to-date houden van kennis en afspraken speelt een
belangrijke rol bij het eerste onderwerp dat aan de ronde
tafel ter sprake komt: het alarmeringsproces bij GRIP-incidenten. De meldkamer alarmeert bij dergelijke gevallen
betrokken VRR-functionarissen, maar ook de ketenpartners, waaronder de gemeenten. Dat gebeurt met pagers
(ook wel piepers genoemd) en met de communicator,
een geavanceerde, digitale telefoon. Over het gebruik
van die middelen bestond onduidelijkheid en de oplos-
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Roel Wolters
Hoofd bedrijfsvoering (GMK)
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Dennis Broere
Coördinator
Servicedesk

sing daarvan was voor de Gemeenschappelijke Meldkamer één van de prioriteiten van 2009. Roel Wolters,
hoofd bedrijfsvoering (GMK), legt uit dat de complexiteit
van het systeem niet zozeer het knelpunt was, maar
vooral het gebruik van de communicatiemiddelen. “Daar
hebben we, onder andere met een roadshow voor
gemeenten en hun ambtenaren rampenbestrijding, veel
duidelijkheid in kunnen scheppen. Dat onderwerp is dus
op orde.”

Communiceren “De ambtenaren rampenbestrijding
worden door de VRR gealarmeerd en zijn vervolgens
verantwoordelijk voor de informatieverstrekking aan de
rest van de gemeente”, vult beleidsmedewerker Bart
Schoonbrood (SRC) aan. “Wat je ziet is dat er elke twee,
drie jaar een nieuwe ambtenaar rampenbestrijding komt,
die weer opnieuw moet worden opgeleid in het gebruik
van de pager en de communicator. Het is dus eigenlijk
een continu proces om het beheer ook op orde te houden.” Roel Wolters beaamt dat. “Ook bij de brandweer,
een organisatie die al langer met deze techniek werkt,
moeten aanpassingen in de omgang met alarmering
steeds opnieuw inslijten in de dagelijkse gang van zaken.
Het is dus belangrijk om steeds te blijven communiceren over veranderingen. Dat is één van de lessen die we
geleerd hebben.”
De spanning tussen het op orde hebben en het op orde
houden van het beheer komt eveneens aan het licht

beheer op orde

Beheer op orde
interview Gina Mitchell Beleidsmedewerker (SRC)

‘Beheer op orde’ is de verzamelnaam
voor een groot aantal actiepunten. Het
behelst de afronding van het samengaan
van de afzonderlijke hulpdiensten in de
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond door
zoveel mogelijk processen, procedures en
spelregels met elkaar in overeenstemming
te brengen en de weg vrij te maken voor
een toekomst waarin optimaal gebruik
wordt gemaakt van de synergie tussen
de kolommen en de partners. Ook is het
speerpunt aangegrepen om de organisatie
klaar te maken voor de nieuwe Wet op de
veiligheidsregio’s.

in een discussie over het procedureboek van de brandweer. “Ook voor procedures geldt dat ze steeds actueel
gehouden moeten worden. Ze blijven namelijk altijd in
beweging”, zegt senior beleidsmedewerker Jos de Graaf
(RBRR). “Dat betekent niet dat je ze niet moet vaststellen.
Zonder vastgestelde procedures kun je ook het functioneren van mensen niet beoordelen, dan handelt iedereen
altijd naar bevinding.”
Districtscommandant Henk Berkhout (RBRR) kijkt nog
met enige zorg naar het implementatietraject. “Er is een
vijftigtal procedures opnieuw beschreven, die worden vervolgens richting de mensen van de uitvoering
geduwd, van wie we dan verwachten dat ze er vanaf
morgen naar handelen. Dat gaat natuurlijk niet. Er moet
dus goed gekeken worden wat we gaan doen op het
moment dat er een nieuwe procedure ‘binnenkomt’.
Gaan we die beoefenen? Wie gaat die beoefenen? Hoe
wordt dat ingepland?”

Servicedesk Coördinator Servicedesk Dennis Broere
herkent zich in de zorg van Henk Berkhout. “Als ergens
een verandering wordt doorgevoerd, ligt de focus vaak
op het technische handwerk. Als ik het naar mijn eigen
veld vertaal: een ICT-er moet dan een technische aanpassing programmeren.” Hij pleit voor meer aandacht bij de
implementatie. “Beheer op orde is niet alleen het maken
van de wijziging, maar ook het laten landen van de wijziging in de organisatie. Pas wanneer de hele organisatie
met de wijziging kan omgaan, ben je naar mijn mening
als organisatie op orde.”
Een beheerskwestie die zeker is geland, is de uitbreiding
van de werkzaamheden van de Servicedesk die Dennis aanstuurt. Van een afdeling die alleen storingen en
aanvragen op het gebied van kantoorautomatisering behandelde, is de Servicedesk uitgegroeid tot een club die
zich ook bezighoudt met locatiemanagement, facilitair
management en het beheer van een aantal applicaties
op het gebied van P&O, F&C en materieel. “Als ik de
klantvriendelijkheid en de dienstverlening van de Service- •>

‘Meer overzicht door
Veiligheidspaspoort’

Naar aanleiding van een onderzoek door de Inspectie
Openbare Orde en Veiligheid (OOV) in 2008 heeft
SRC een aantal aanbevelingen doorgevoerd met betrekking tot multidisciplinair opleiden en oefenen.
“Iedereen die bij incidenten functioneert in een
crisisteam moeten we zó goed opleiden dat ze
professioneel multidisciplinair kunnen optreden”,
zegt beleidsmedewerker Gina Mitchell. “Voor die
groep is een certificeringstraject ingericht.” Ook
heeft de stafdirectie een e-learningmodule Basiskennis Crisisbeheersing ontwikkeld en faciliteert en
organiseert ze meerdere basisopleidingen, workshops
en (thema)bijeenkomsten onder de vlag van de VRR
Academy met het programma ‘Kennis van crises’.
Verder heeft SRC het ICT-systeem Veiligheidspaspoort
aangeschaft. “Een functionarissen-volgsysteem waarin
gevolgde opleidingen en oefenmomenten worden bijgehouden en evaluaties en verslagen kunnen worden
opgemaakt.”
Het systeem is niet bedoeld als een instrument
waarmee leidinggevenden hun medewerkers in de
gaten kunnen houden. “Functionarissen hebben zelf
ook veel meer overzicht. Ze kunnen op één plek zien
welke opleidingen ze hebben gevolgd en hoe vaak ze
hebben geoefend. En ze kunnen zich via het systeem
op de oefeningen inschrijven.”
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•>
desk bekijk, verbaast het me dat ze maar met zo weinig
mensen zijn”, merkt senior communicatieadviseur Lindy
Schotman op. “Het gaat allemaal heel snel. Bijvoorbeeld
bij de grieppandemie hebben we veel gebruikgemaakt
van de Servicedesk om benodigde materialen snel aangevuld te krijgen.”
Een aandachtspunt voor 2010 is het realiseren van een
VRR-brede webshop voor kantoormeubilair, visitekaartjes
en andere benodigdheden. Voor medewerkers zou dat
betekenen dat er één centrale ingang is voor bestellingen, die aan de achterkant rechtstreeks gekoppeld is
aan de leveranciers. Dit sluit aan bij een andere opgave
van de Directie Middelen, het intern inkoopbeleid, waar
het afgelopen jaar flinke stappen in zijn gezet. Diana
Brouwer, controller VRR/CO, legt uit dat de noodzaak tot
meer centraal inkopen is ingegeven door de schaalvergroting van de VRR ten opzichte van de situatie waarin
de kolommen nog apart opereerden.

die te meten”, merkt Diana Brouwer op. “De ambulancedienst heeft hier nu wel successen in geboekt. Ik vraag
me af of die kennis als ‘best practice’ is uitgewisseld met
de brandweer?”
“Nee”, reageert Henk Berkhout, “er heeft nog geen
kennisuitwisseling plaatsgevonden, dus ik ben heel
benieuwd. Misschien gaat het bij ons wel heel anders,
maar je kunt altijd kijken of deze werkwijze voor ons ook
werkt.” Berkhout raakt daarmee aan één van de kernpunten van ‘Beheer op orde’: het daadwerkelijk samenbinden van de verschillende organisatieonderdelen die
de VRR vormen. “Daarin zijn we goed op weg, maar we
zijn er nog niet”, vindt beleidsmedewerker Kiki Capello
(DAG). Dat het er naar uitziet dat de ingeslagen koers

‘Er is geïnvesteerd in het
creëren van een wij-gevoel’

Inkoopbeleid “Omdat we groter zijn geworden,
lopen we sneller tegen wettelijke regelgeving ten aanzien
van aanbesteding aan. Daar moeten we ons aan houden.
Daarbij zien we dat we door centraal in te kopen voordeel kunnen behalen.”
Henk Berkhout is blij met de geboekte resultaten. “Je
hoeft er niet meer over na te denken wie de beste leverancier is en ook kortingen zijn centraal geregeld.” Dat
het beleid nog verder moet worden uitgerold, is echter
ook evident. “Er zijn ook nog terreinen waar het nog
niet zo goed geregeld is, bijvoorbeeld de schoonmaakcontracten. Wij volgen daarin het facilitair bedrijf. Zolang
het niet centraal geregeld is, regelen we het zelf, want er
moet wel schoongemaakt blijven worden.”
De Directie Ambulancezorg & GHOR had zichzelf voor
2009 ten doel gesteld de aanrijtijden te verkorten. “De
doelstelling was om bij spoedvervoer in 93% van de gevallen op tijd te komen”, vertelt Jos Mul, hoofd afdeling
Beleid & Onwikkeling A&G. “Op het moment waarop
we begonnen zijn met meten, was dat tachtig procent.
In 2009 is dat percentage gestegen van 89 tot 93%.
Voor een groot deel is dat gerealiseerd door technische
verbeteringen binnen de meldkamer. Ook werken we in
onderlinge samenwerking met de meldkamer beter aan
een goede spreiding van de ambulancecapaciteit. Onze
capaciteit is beperkt en we moeten permanent in de gaten houden wat de consequenties zijn van een oproep.”

Best practice Ook de brandweer kijkt regelmatig
naar haar aanrijtijden. “In dat verband is het interessant
om op te merken dat de brandweer er moeite mee heeft
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om Ambulancezorg en GHOR te laten fuseren wordt
afgebroken, speelt daar volgens haar voor wat betreft
de ambulancediensten een belangrijke rol in. “Maar we
hebben wel een aantal slagen gemaakt. Naast de verbeterde aanrtijtijden is er nu een integrale visie op opleiden,
trainen en oefenen en op het houden van interne audits.
Ook delen we netwerken die beter op elkaar zijn afgestemd. Maar helemaal op orde zijn we nog niet.”

Enthousiasme Het feit dat de verschillende kolommen allemaal deel uitmaken van de Veiligheidsregio
brengt hen wel dichter bij elkaar, al vinden de gedreven
gesprekdeelnemers dat het allemaal nog sneller mag.
“Waar er in het verleden nog wel eens sprake was van
dualisme tussen ambulancezorg en meldkamer, hebben
we elkaar nu gevonden in de eigen kracht en dat heeft
in 2009 zeker tot resultaten geleid”, zegt Roel Wolters.
“Dat is ook nodig, vanuit de leiding moet je proberen
te triggeren dat mensen het gevoel krijgen bij de VRR te
werken en niet alleen bij de eigen kolom. Anders gaat
iedereen in de hele organisatie zelf het wiel uitvinden.”
“Ik vind dat daar vorig jaar veel in geïnvesteerd is”, merkt
Diana Brouwer op. “Bijvoorbeeld doordat de directeur
Meldkamer ook deel uitmaakte van het MT van DAG,
zijn mensen ten opzichte van het begin van het jaar meer
naar elkaar toe gegroeid.” Wolters ziet dat er op leidinggevend niveau een andere mindset is ontstaan. “Maar
veel verbeteringen in ons operationele resultaat zijn tot
stand gekomen door enthousiasme van medewerkers die
hun product wilden verbeteren. Men wilde er zelf iets
van maken en de directie heeft dat gefaciliteerd.” •

beheer op orde

interview Henk Berkhout Districtscommandant (RBRR)

‘De ene verandering
na de andere’
Onder leiding van districtscommandant Henk
Berkhout is de vorming van het brandweerdistrict
Zuid-Hollandse Eilanden op papier afgerond. In 2008
waren de korpsen van Voorne-Putten al samengevoegd, evenals de korpsen van Goeree-Overflakkee.
Nu ook deze twee zijn gefuseerd, komt de belangrijkste taak: zorgen dat het district ook in ieders beleving
een eenheid wordt.
“Het personeel moest vooral erg wennen aan het idee
niet langer onder gemeentelijk commando te vallen”,
zegt Berkhout. “Dat heeft tot een flink aantal begrijpelijke discussies geleid. Noem het gerust scheidingspijn. Niet alleen de commandostructuur is veranderd,
de Regionale Brandweer stelt als werkgever ook nog
een aantal andere eisen, zoals het afleggen van de
ambtseed en een conditietest.”
“Het grote aantal vrijwilligers in het nieuwe district,
maakt het extra ingewikkeld”, vervolgt de commandant. “Maar liefst 500 man! Bij veranderingen wil je
het personeel zoveel mogelijk bij het proces betrekken, maar dat kon bij ons alleen in de avonduren en
op zaterdagen. Daardoor gaat het minder snel dan
wanneer je er de hele werkweek de tijd voor hebt.”
Berkhout is blij dat de fusie is afgerond, maar er is
nog geen sprake van een gelopen race. “De laatste
vacatures moeten nog worden ingevuld en we krijgen
al vrij snel weer met nieuwe veranderingen te maken
in verband met de bezuinigingstaak. Ben je net aan
de ene verandering gewend en dan komt de volgende
alweer.”
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Voor de Stafdirectie Risico- en Crisisbeheersing (SRC) was 2009,
ondanks vele andere grote uitdagingen, toch vooral het jaar waarin het Regionaal Crisisplan werd geschreven, samengesteld en
bestuurlijk vastgesteld. De verantwoordelijkheid lag bij SRC, maar
het project had toch de status van een VRR-breed speerpunt voor
het afgelopen jaar. In het rondetafelgesprek bespreken de medewerkers van verschillende kolommen hoe ‘multi’ dit speerpunt is
opgepakt.

Pionierswerk van de VRR

Regionaal
      Crisisplan
  van Nederland
B

art Schoonbrood opent de discussie met een korte
uiteenzetting over het belang van het Regionaal Crisisplan en de rol die SRC heeft gespeeld in de totstandkoming. “De verantwoordelijkheid voor het opstellen van
het plan lag bij SRC, de multi-afdeling van de Veiligheidsregio”, zegt hij. “Wij zijn steeds met alle partijen om de
tafel gegaan om tot een gezamenlijk product te komen.
Vervolgens gingen de kolommen er zelf mee aan de slag
om het verder uit te werken.”
Het Regionaal Crisisplan is één document dat alle afzonderlijke rampenbestrijdingsplannen van de gemeenten
vervangt. ”De grootste veranderingen als gevolg van het
plan zijn dan ook merkbaar bij de gemeenten. Voorheen
deed de gemeentesecretaris zijn verhaal in de Veiligheidsstaf. Nu wordt de aansturing van de gemeenten georganiseerd vanuit het Regionaal Operationeel Team (ROT),
waardoor er veel minder vaak een beroep wordt gedaan
op de Veiligheidsstaf. De bestuurder krijgt ook een heel
andere rol. Die verlegt zijn focus naar de communicatie
met de bevolking. Het beheersen en bestrijden van de
crisis wordt voor hem of haar georganiseerd.”
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Veel contact Gespreksleider Maurice Lenferink,
hoofd communicatie, vraagt zich af of de gemeenten blij
zijn met die verandering. Zijn ze voldoende meegenomen
in het proces dat heeft geleid tot deze nieuwe aanpak?
“In 2009 is er heel veel contact geweest met de gemeenten om van tevoren goed door te spreken hoe het Regionaal Crisisplan eruit moest komen te zien”, luidt het
antwoord van Schoonbrood. “Wat voorheen twintig keer
op een verschillende manier was opgeschreven in de gemeentelijke rampenbestrijdingsplannen, is nu maar één
keer beschreven. Daarvoor hebben we vooraf vastgesteld
welke elementen uit de oude plannen behouden konden
blijven en waar we het beter zouden kunnen doen.”
“In 2010 gaan de gemeenten hier zelf mee aan de slag.
Doordat in het plan helder is aangegeven welke functionarissen vanuit de gemeente een rol spelen in geval van
crisis, komen in kleinere gemeenten capaciteitsproblemen
beter aan het licht. Die gemeenten zullen elkaar daarom
steeds meer gaan opzoeken in samenwerkingsverbanden. Samen met de coördinerend gemeentesecretaris
gaan we dit jaar om de tafel om te zien waar ze elkaar
kunnen vinden en ondersteunen.”

regionaal crisisplan

Integrale visie Lenferink laat met een aantal voorbeelden zien dat er ook buiten SRC veel werk is verricht
om tot een doortimmerd plan te komen. De brandweer
heeft bijvoorbeeld alle deelprocessen beschreven en
vastgesteld in het Regionaal Management Team. Ook
heeft de rode kolom nog eens goed gekeken naar alle
relaties met de andere hulpdiensten. De meldkamer heeft
haar alarmeringsproces verbeterd en voorbereidingen
getroffen voor het installeren van een Officier van Dienst.
“En in de jaarrapportage van de Directie Ambulancezorg
& GHOR lezen we dat op basis van het opstellen van de
bijdrage aan het plan is geconcludeerd dat de voorbereiding op crisissituaties op bepaalde punten voor verbetering vatbaar is. Zo is er in 2009 door DAG gewerkt aan
een integrale visie op opleiden”, aldus Lenferink.
Kiki Capello haakt daar op in. “We zijn zeker bezig met
een aantal zaken die voortvloeien uit het Regionaal
Crisisplan. Ten eerste de kwaliteitstoetsing voor acute
zorgorganisaties. Er wordt heel veel samengewerkt met
de crisisdiensten van ziekenhuizen om te komen tot
een toetsingskader. Daar gaan we in 2010 mee verder,
in samenspraak met het Traumacentrum Zuid-West
Nederland. Dan moet je denken aan zaken als onderlinge visitaties tussen ziekenhuizen. Op dit moment zijn
de meeste Ziekenhuis RampenOpvangPlannen (ZiROP’s)
opgesteld die handvatten bieden voor die toetsing.”
“Als bijdrage aan het Regionaal Crisisplan zijn ook alle

geneeskundige processen opnieuw beschreven, maar de
implementatie van het plan begint nu pas”, waarschuwt
Capello. “Binnenkort is er bijvoorbeeld een GHOR
werkconferentie die ingaat op de wijze waarop wij de
piketfuncties het beste vorm kunnen geven vanuit de
gedachte van het Regionaal Crisisplan.”

Aanjaagfunctie Bart Schoonbrood geeft aan dat
het Regionaal Crisisplan er vooral voor heeft gezorgd dat
alle hulpdiensten nog eens kritisch hebben gekeken naar
hun werkwijze. “Dat zouden ze misschien ook gedaan
hebben wanneer er geen Regionaal Crisisplan geschreven
hoefde te worden, maar doordat we nu alles aan elkaar
hebben gekoppeld, zien we dat er heel veel op gang
komt vanuit dat crisisplan. Het plan heeft in die zin vooral
een aanjaagfunctie gehad.”
“De grootste verandering voor de Veiligheidsregio ligt in
het feit dat de gemeenten nu, als één samenwerkende
‘oranje kolom’, een speler zijn in het gehele proces van
crisisbeheersing “, vult beleidsmedewerker Hans Verbeek
(SRC) aan. Kiki Capello ziet voor de VRR-kolommen vooral
een verandering in de manier waarop met informatiemanagement en ondersteuning wordt omgegaan. “Tot nu
toe wordt dat door elke kolom mono-disciplinair georganiseerd. We kunnen nu een slag slaan door dat multidisciplinair op te pakken. Door bij een crisis bijvoorbeeld
vanuit een gezamenlijk actiecentrum te gaan werken.”
Dat gaat voor Bart Schoonbrood net iets te snel. “In het
landelijke model waaraan het Regionaal Crisisplan moet
voldoen, is opgenomen dat iedere kolom van doen heeft
met informatiemanagement en ondersteuning”, zegt hij.
“Ik zie het vooral als een uitdaging om in een volgende
versie van het Regionaal Crisisplan nog beter te organiseren dat we dat samen oppakken.”

Gepaste trots “Ik wil er toch voor pleiten dat we

Bart Schoonbrood
Beleidsmedewerker
SRC

Kiki Capello
Beleidsmedewerker
DAG

daar meer centrale regie op voeren, want dat blijft nog
te veel liggen bij de verschillende disciplines”, reageert
Kiki Capello. “Deze onderwerpen zouden naar mijn
mening meer ‘multi’ moeten worden opgepikt.” Lindy
Schotman geeft aan dat de communicatieafdeling van de
VRR in het plan al heeft opgeschreven bij opschaling de
volledige coördinatie vanuit het ROT op zich te nemen.
“Dat is een verandering ten opzichte van de oude situatie
waarin de kolommen dat allemaal afzonderlijk deden.”
De groep is er niet zeker van of dat helemaal strookt
met het landelijke format van het crisisplan. Het feit dat
de VRR de eerste Nederlandse veiligheidsregio is die het
Regionaal Crisisplan heeft vastgesteld, is daar debet aan.
“Elders is men nog bezig projectteams te vormen om het
plan te gaan schrijven en wij kunnen al gaan implementeren”, zegt Hans Verbeek. Dat is reden voor gepaste
trots, maar maakt de implementatie ook spannend. “Wij
hebben bij niemand de kunst kunnen afkijken, iedereen
kijkt naar ons.” •
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De Veiligheidsdirectie is het primaire
adviesorgaan van het bestuur van de
VRR. Een drietal leden vertelt over de
samenwerking.

Voormalig havenmeester Jaap Lems geeft de
constructieve samenwerking met de VRR een acht,
maar ‘er is niets dat niet verbeterd kan worden’.
De ruimte voor verbetering zit, zoals zo vaak, in
de beschikbaarheid van de juiste informatie op het
juiste moment.

‘We werken hier
constructief samen’

Janet ten Hoope
plaatsvervangend hoofdofficier van justitie

‘Blijvend investeren
in goede relatie’
Janet ten Hoope is plaatsvervangend hoofdofficier
van justitie. Ze kijkt in VRR-verband terug op een
relatief rustig jaar.
“De betrokkenheid van het OM bij het onderwerp
veiligheid heeft vooral vorm gekregen in de context van
de politieregio, waar het veel op de agenda staat in de
driehoeken en het Regionaal College. Het bestuur is
belast met de openbare orde, wij gaan over het opsporen
en vervolgen van strafbare feiten. In de Veiligheidsregio
spelen wij een rol wanneer een ramp of crisis het gevolg
is van een strafbaar feit of wanneer er opgetreden moet
worden tegen mensen die de openbare orde verstoren.”
“De rellen in Hoek van Holland waren natuurlijk wel een
belangrijk incident in 2009, maar daarbij was de betrokkenheid van het OM vooral gekoppeld aan de politie.
De evaluatie van het incident heeft wel geleid tot een
verbetering van de manier van advisering bij evenementen door de VRR.”
“De verhoudingen tussen het OM en de VRR zijn buitengewoon goed. Daar moeten we ook blijvend in investeren, bijvoorbeeld bij oefeningen, zodat we feilloos weten
wat ieders kerntaak is. Het laatste wat je wilt, is dat je
bij een crisis opeens aanschuift en moet uitleggen wie je
bent en wat je doet.”
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Hij is sinds kort met pensioen, maar dat wil niet zeggen
dat Jaap Lems zijn dagen in ledigheid slijt. Als vice-voorzitter van de International Harbourmaster Association
(IHMA) en voorzitter van de Europese poot, is hij druk
met het organiseren van het congres van die organisatie
(dat inmiddels in Perth, Australië is gehouden). “Er komen zo’n 200 havenmeesters”, vertelt hij. “Die mensen
werken bij havens die elkaar hevig beconcurreren, maar
tussen havenmeesters is die concurrentie er niet. Ze
hebben allemaal als hoofdtaak de zorg voor veiligheid,
het mariene milieu en een vlot en ordelijk verloop van de
operationele processen. Ze willen die voor gebruikers van
de havens wereldwijd zoveel mogelijk harmoniseren. Alle
kennis wordt uitgewisseld.”
Een cultuur en een manier van werken die ook door de
VRR wordt nagestreefd. Volgens Lems is dat niet de enige
overeenkomst tussen haven en Veiligheidsregio. “In alle
havens wordt het drukker, de schaalgrootte neemt toe,
de ruimte die je tot je beschikking hebt neemt af en
de druk om de continuïteit van de operaties zo weinig
mogelijk te verstoren neemt toe. Als er een incident
plaatsvindt, moet het zo snel mogelijk opgelost worden,

veiligheidsdirectie

Arjan Korthout
coördinerend gemeentesecretaris

‘Implementatie
Regionaal
Crisisplan is
nu de grootste
uitdaging’
waarbij een zo klein mogelijk onderdeel van de haven er
last van heeft. Dat vergt een zo goed mogelijke relatie
met de VRR-partners. Het imago van een betrouwbare
haven, waar je logistieke, operationele processen zo min
mogelijk verstoord worden, is ook in economische zin
van het grootste belang. Je imago bij de burgerbevolking
wordt qua veiligheid en milieu ook steeds belangrijker.”

Constructief “Er vinden vele honderdduizenden
scheepsoperaties per jaar plaats en dan gaat er altijd wel
iets mis. Het gaat vooral om de effectiviteit van handelen
bij het verhelpen van een incident. Veelal kunnen we het
als Divisie Havenmeester zelf oplossen, maar regelmatig
heb je ook de partners van de VRR nodig. Dan moet je zo
op elkaar ingespeeld zijn, dat de gebruikers doorzien dat
de verstoring heel professioneel en effectief is opgelost.
Dan tolereren ze de verstoring, omdat je zo goed hebt
opgetreden. Dat belang heb ik altijd goed voor het voetlicht willen krijgen en ik moet eerlijk zeggen dat we hier
in Rotterdam-Rijnmond erg constructief samenwerken. Ik
geef de samenwerking een acht, maar er is niets dat niet
verbeterd kan worden.”
Aan die verbetering werd het afgelopen jaar gewerkt
door het in kaart brengen van alle mogelijk denkbare
scenario’s bij een incident met gevaarlijke stoffen. “Ons
‘bezeilde punt’, om in scheepvaarttermen te spreken, is
dat we bij een incident binnen een half uur alle relevante
informatie verzameld hebben, zodat we onmiddellijk een
goed besluit kunnen nemen op basis van betrouwbare
gegevens. Don Berghuijs zou – bij wijze van spreken
– moeten kunnen zeggen: ‘Geen gezeur over privacy of
concurrentiegevoeligheid, alle informatiepoorten gaan
nu open!’. Dan hoef je niet anderhalf uur te zoeken naar
de juiste aanpak. Om dat te bewerkstelligen, heb je al je
partners nodig, alsmede alle relevant informatiecomponenten én de kennis van private belanghebbenden in de
logistieke keten.”

Jaap Lems
voormalig havenmeester Havenbedrijf Rotterdam

Hoe hij de samenwerking met de VRR heeft ervaren? Daar kan Arjan Korthout kort over zijn: “Die is
heel goed. Je ziet naar mijn idee bij alle gemeenten
in toenemende mate het besef dat wij niet zozeer
samenwerken met de Veiligheidsregio, maar dat wij
samen de Veiligheidsregio zijn. We dragen samen
zorg voor de veiligheid in de regio en ook als gemeenten realiseren we ons steeds meer dat we dat
alleen maar kunnen als we de handen ineenslaan.”
Het Regionaal Crisisplan heeft er volgens Korthout in belangrijke mate toe bijgedragen dat de gemeenten meer
op één lijn zijn gekomen op het gebied van crisisbeheersing. “Rampenbestrijding is voor gemeenten niet de corebusiness. Het is één van de tientallen taken waar wij voor
staan. Vóór de vaststelling van het Regionaal Crisisplan
deden we dat met negentien gemeenten allemaal op
onze eigen manier. De hulpdiensten bestaan uit professionals op het gebied van crisisbeheersing. Wil je daarin
als volwaardige ‘oranje kolom’ meedraaien, dan moet
er sprake zijn van een regionaal bewustzijn en uniform
beleid. En je moet je zaken goed geregeld hebben.”
“Kijken we vooruit dan is de grootste uitdaging ten aanzien van het Regionaal Crisisplan de implementatie waar
we nu druk mee bezig zijn. Nu we een plan hebben,
moeten we zorgen dat we onze draaiboeken daadwerkelijk invullen en oefenen. Ook de opkomst bij een incident,
de alarmering en de poolvorming moeten we goed
regelen. We hebben nu allemaal dezelfde regels, maar
die werken alleen als we ze allemaal op dezelfde manier
toepassen. Dat betekent ook dat er bij een incident
uit voldoende gemeenten mensen moeten komen om
ondersteuning te bieden in het getroffen gebied. Daarin
moeten we van elkaar op aan kunnen.”
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1 Inkomsten Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Herkomst inkomsten VRR

Realisatie 2009

Omschrijving

x €1.000

Gemeenten (inwonersbijdrage)

9.280

Inkomsten uit DVO’s

75.039

Overdrachten Rijk (BDUR)

3.675

Ambulance Vervoerders

1.870

Zorgverzekeraars

26.995

Diverse Opbrengsten

14.748

Financieringsfunctie

274

Totaal

131.881

2 Programmarekening 2009

2009

 Begrotingsjaar ná wijziging

( bedragen * € 1.000,- )

Baten

Lasten

Realisatie begrotingsjaar

Saldo

Baten

Lasten

 Begrotingsafwijking
Saldo

Baten

Lasten

Saldo

2.491

Programma’s
A&G

29.366

28.476

890

31.396

28.015

3.381

2.030

-461

RBRR

81.617

80.113

1.504

82.986

81.880

1.106

1.369

1.767

-398

GMK

10.512

11.845

-1.333

9.957

11.617

-1.660

-555

-228

-327

SRC

3.540

3.540

0

3.520

3.531

-11

-20

-9

-11

Bedrijfsvoering

4.206

6.156

-1.950

3.748

4.958

-1.210

-458

-1.198

740

129.241

130.130

-889

131.607

130.001

1.606

2.366

-129

2.495

250

1.963

-1.713

274

1.632

-1.358

24

-331

355

250

1.963

-1.713

274

1.632

-1.358

24

-331

355

129.491

132.093

-2.602

131.881

131.633

248

2.390

-460

2.850

3.398

796

2.602

3.011

3.382

-371

-387

2.586

-2.973

132.889

132.889

0

134.892

135.015

-123

Subtotaal

 Algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen
Algemene uitkeringen
Dividend
Saldo Financieringsfunctie
Saldo compensabele BTW
Uitkering BTW compensatiefonds
Subtotaal
 Onvoorzien
Resultaat vóór bestemming
 Mutaties reserves
Resultaat ná bestemming

-123

3 Bedrijfsvoering situatie per 01-01-2009
Algemeen
Directeur

Team Bestuurlijke
en Juridische Zaken

Directie Middelen

DIV
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P&O

F&C

FB

Afdeling Communicatie

IM

A&K

financieel jaarverslag

4 Organogram van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Ad hoc leden
Waterschappen

Algemeen
Bestuur

Regionaal
College

Dagelijks
Bestuur

Cie advies
Gemeenten
Kerngroep
ARB

ie

len

Stafdirectie
Risico- en
Crisisbeheersing(SRC)

Directie
Middelen

Stafafdeling
Communicatie

Team Bestuurlijke
en Juridische Zaken

Directie
Ambulancezorg
& GHOR

Beleids-/advieslijn
April 2009

Polit

Midde

SRC

A&G

RBRR

n

Cie advies
GHOR

Beheerlijn

RAD

RBRR

Directieteam
Beheer

GMK

te

vertegenwoordiger Coördinatie BGM
Politie
OM
HBR

M
R
RB
RR
SRC

Directieteam
Meldkamer

Cie advies
RBRR

n
ee
m
Ge R
O
GH
GMK

DC

Algemeen
Directeur

Veiligheidsdirectie

Adviesraad Risico- &
Crisisbeheersing(ARC)

Regionale
Brandweer
(RBRR)

Gemeenschappelijke
Meldkamer
(GMK)

De mensen van de VRR
Eind 2009 werkten er 2.168 mensen bij de VRR, waarvan 959
als vrijwilliger en 1.209 met een dienstverband. 3,6% van de
vrijwilligers is van het vrouwelijk geslacht, bij medewerkers met
een arbeidsrelatie is dat 20%. De leeftijdsopbouw is in grafiek 5
weergegeven. Vooral de grote groep jonge vrijwilligers valt op.
258 medewerkers traden in 2009 in dienst waarvan 77 vrijwilligers. De uitstroom bedroeg 209 medewerkers waarvan 103
vrijwilligers.

6 Voltijd/deeltijd medewerkers
  125 deeltijd
  1084 voltijd
uitgezonderd vrijwilligers  

5 Leeftijdsopbouw
  medewerkers in dienst
  vrijwilligers
7 Verdeling naar functiegroepen

400

  FSK 1-4
  FSK 5-9
  FSK 10-13
  FSK 14-16
  FSK 17-19

350
300
250

7
984
192
24
2

200

Functies op MBO-niveau
(FSK 5 t/m 9) beslaan ruim
80% van het totaal.

150
100
50
0
15-24

25-34

35-44

45-54

55-65

jaar

8 Ziekteverzuim

kort

VRR-totaal

Brandweer

SRC

DAG

GMK

Middelen

0,98

1,01

0,91

0,91

0,92

1,24

midden

1,22

1,10

1,13

0,26

1,22

1,09

lang

3,23

3,54

0,88

0

2,01

2,11

Totaal

5,43

5,66

2,92

1,17

4,14

4,45

Het totale ziekteverzuim is gezakt
van 5,8% in 2008 naar 5,43% in
2009. De daling is vrijwel gelijk verdeeld over de verzuimonderdelen.
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Veiligheid Voorop wordt van iedereen

om
aan te haken’
• tekst
• beeld

Richard van Santen
Maarten van der Voorde

Veiligheid Voorop is het in 2009 ingezette vernieuwingsproces van
de Regionale Brandweer Rotterdam-Rijnmond. De brandweer wil
onder andere meer nadruk leggen op de voorkant van de veiligheidsketen: meer preventie en pro-actie, zodat er minder repressie nodig is. Daarbij is de hulp van de burger nodig. Die kan er,
bijvoorbeeld door het plaatsen van rookmelders, voor zorgen dat
de brandweer veel eerder ter plaatse kan zijn. Veiligheid Voorop
behelst tevens de uitdaging om de organisatie slimmer te maken,
onder meer door de inzet van een elftal ontwikkelgroepen uit
de eigen organisatie, die in de loop van 2010 met vernieuwende
voorstellen zullen komen.

V

eiligheid Voorop is een proces van de brandweer
waarop de overige diensten kunnen en zullen aanhaken. Voor elke dienst is er wel een aanknopingspunt,
zo blijkt ook aan de ronde tafel. Vanuit SRC worden er
raakvlakken gezien met het stimuleren en faciliteren van
zelfredzaamheid bij de burger. De vertegenwoordigers
van de ambulancediensten zien daar nog wat minder heil
in. Jos Mul stipt bijvoorbeeld aan dat het fantastisch is
wanneer er burgers zijn die de helpende hand toesteken
wanneer er geen professionele hulp voorhanden is, maar
vreest tegelijkertijd dat te veel goedbedoelde hulp tot ongewenste drukte rond een ziekbed of incident kan leiden.
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Roel Wolters zou het zonde vinden als burgerinitiatieven
de kop ingedrukt worden, maar pleit er wel voor dat de
professionals duidelijk de regie blijven voeren. Ook wil hij
ervoor waken dat alle aandacht voor preventie en voorlichting aan de burger ten koste gaat van de uitvoerende,
veelal repressieve taak van de Veiligheidsregio. “Gaan we
daarmee ook niet te veel op de stoel van de gemeente
zitten?” vraagt hij zich af. Henk Berkhout brengt daar
tegenin dat de deskundigheid om goede voorlichting
te geven, zowel aan burgers als gemeenten, juist bij de
Veiligheidsregio ligt. “Onze gemeenten realiseren zich
dat ze slimme samenwerkingsovereenkomsten moeten •>

veiligheid voorop

interview Jan Boonekamp Accountmanager

‘Veiligheid Voorop,
een nieuwe kijk op
brandveiligheid’
Veiligheid Voorop is een innovatief proces waarbij
het brandweerpersoneel nadrukkelijk is gevraagd met
vernieuwende voorstellen te komen. Samen werken
ze aan nieuwe manieren om de veiligheidszorg te
blijven garanderen.Veiligheid Voorop begon voor de
collega’s van de brandweer echt te leven bij de twee
kick-off bijeenkomsten in de Maassilo op 6 en 12
oktober. Twee keer een kick-off? “Ja, dat moet bij een
organisatie als de onze die permanent alert en paraat
moet zijn”, legt accountmanager Jan Boonekamp uit.
“Dan kun je niet iedereen tegelijk uitnodigen voor
een bijeenkomst buiten de deur.”
Ruim 800 brandweermensen lieten zich in de Maassilo informeren over het concept Veiligheid Voorop,
maar zijn ook meteen gevraagd deel te nemen aan
ontwikkelgroepen die het proces daadwerkelijk vorm
geven. “Bij elke grote verandering zijn mensen in
eerste instantie terughoudend. Daarom waren we erg
blij met de circa 250 aanmeldingen die we daarvoor
kregen.”
Half oktober kon de brandweer aan de slag met het
formeren van de groepen. Sleutelfiguren waren,
naast de mensen die zich enthousiast aanmeldden,
de ‘kartrekkers’ en hun coaches. “De mensen die hun
ontwikkelgroep gaan motiveren om er samen een
succes van te maken, hebben we de ‘kartrekkers’ genoemd. Ze komen uit verschillende lagen van de organisatie en worden bijgestaan door hun coaches: districtscommandanten en hoofden van stafafdelingen”,
vervolgt Boonekamp. “Aan het eind van 2009 waren
alle ontwikkelgroepen goed op stoom en was er al
flink gebrainstormd. We hebben iedereen gevraagd om
de gebruikelijke kaders en beperkingen los te laten en
zo vrij mogelijk te denken om te komen tot nieuwe
ideeën. Eventuele beperkingen komen later wel, maar
mogen de brainstorm niet te zeer beïnvloeden.”
Vanuit het proces Veiligheid Voorop zullen wij met
creatieve ideeën en goed onderbouwde voorstellen komen om de veiligheid van de burger te blijven
garanderen. Dat doen we vanuit onze professie en
ons vakmanschap. Wij willen ons vakgebied daarbij
inhoudelijk ontwikkelen.”

• beeld Eric Fecken
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•>
sluiten. Dus denk ik dat de VRR daar het voortouw in
moet nemen en de gemeenten moet adviseren.”

Jos de Graaf
Senior beleidsmedewerker (RBRR)

Niet alleen rode kolom Jos de Graaf, wiens werk
naar eigen zeggen ‘voor vijftig procent uit Veiligheid
Voorop bestaat’ heeft de discussie tot dan toe zwijgend
gevolgd, maar wil nu wel reageren. “Ik wil er even op
wijzen dat Veiligheid Voorop veel meer inhoudt dan
alleen het stimuleren van het veiligheidsbewustzijn van
de burger”, zegt hij. “We zijn met elf ontwikkelgroepen
bezig en maar één daarvan houdt zich bezig met het
verhogen van het kennisniveau en de zelfredzaamheid
van de burger. Een andere groep kijkt vooral naar de
zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de brandweer
in de samenleving, dat is een gerelateerd onderwerp.

Diana Brouwer
Controller VRR/CO

‘Veiligheid Voorop betekent
een enorme omslag’
Maar de andere negen groepen hebben een heel andere
focus. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar het handiger
indelen van de 24-uurs roosters. Dan heb je het over het
organisatiemodel. Weer een andere groep verdiept zich
in de mogelijkheden om een verbeteringsslag te maken
op het gebied van opleiden en oefenen.”
“Het veiligheidsbewustzijn van de burger is ook geen
nieuw onderwerp”, vervolgt De Graaf, “daar deden we
twintig jaar geleden ook al aan. Het is nu wel een hype,
onder de noemer community safety. Dat zie je terug in
een veel groter draagvlak. Mijn dagelijks werk bestaat
uit lobbyen met verschillende partijen. Er beginnen dan
ook projecten te draaien, zoals huisbezoeken in het
Oude Noorden en Delfshaven en projecten rondom
studentenhuisvesting. Ook komt er iets op gang rond het
bewustzijn dat locaties bereikbaar moeten zijn voor de
brandweer. Daarin zie je meteen dat het verder gaat dan
alleen de rode kolom, want de ambulancedienst heeft
datzelfde probleem, die willen ook graag ter plaatse kunnen komen.”

Aanknopingspunten “Voor de zomervakantie

is tussen politie, brandweer en ambulancedienst. In het
veiligheidshuis kun je als burger je vragen stellen. Niet
alleen aan de brandweer, maar zo breed mogelijk. In het
hele Veiligheid Voorop verhaal zitten dus veel aanknopingspunten waar de andere kolommen op aan kunnen
haken. Laten we daar gezamenlijk ons voordeel mee
doen.”
Na dit gloedvolle betoog peilt gespreksleider Maurice
Lenferink de steun aan tafel voor Veiligheid Voorop.
Henk Berkhout, ook van de brandweer, is de eerste die
reageert. “Het is een enorme omslag. Tot nu toe hebben we ons voornamelijk gericht op een steeds betere
en steeds slimmere repressie. Betere gereedschappen,
voertuigen en kazernes, allemaal aan de repressieve kant.
Dat heeft echter niet geleid tot minder schade of minder
slachtoffers. Als we die cijfers naar beneden willen brengen, zullen we het oude beleid tegen het licht moeten
houden. Dat is een hele andere manier van denken. Natuurlijk kun je ook verdergaan zonder Veiligheid Voorop,
dat doet tachtig procent van Nederland. Maar dan ga je
wel in de lijn van de afgelopen honderd jaar verder en
verandert er niets.”

willen we met de ontwikkelgroepen een aantal nieuwe
ontwikkelingen neerzetten. We zijn bijvoorbeeld bezig
met het ontwikkelen van een veiligheidshuis. Zoiets
bestaat al in Japan, waar het een samenwerkingsverband

Woningen “Maar”, vraagt Diana Brouwer, “wat is
nu het verschil tussen de preventie waar we twintig jaar
geleden al mee zijn begonnen en het nieuwe Veilig-
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Kaasschaaf
heid Voorop?” Henk Berkhout ziet vooral een verschil
in het feit dat het vroeger vooral draaide om het stellen
van regels en de controle daarop. “Daarmee gingen we
voorbij aan de burger. Als die nu langs de kazerne komt,
ziet hij een dichte deur die alleen even opengaat om een
rode auto naar binnen of naar buiten te laten. Maar als
hij zijn brandblusser wil vullen of advies wil over een klein
blusapparaat, loopt hij dan makkelijk naar binnen? In
het verleden hebben we gezegd: ‘Wij weten als overheid
wat goed voor u is. Daar zijn deze regels voor, we komen
controleren of u zich daaraan houdt en blijkt dan dat u
dat niet doet, dan krijgt u straf’.”
”Dat komt doordat al die vergunningen en controles
nooit gericht waren op burgers, maar op bedrijven en
organisaties”, antwoordt Jos de Graaf. “Een groot deel
van onze tijd en energie is geïnvesteerd in alles behalve
woningen, terwijl daar de meeste doden en gewonden
vallen. Er zijn wel acties geweest die gericht waren op
de thuissituatie, maar we zijn er nu achtergekomen dat
je verder moet gaan dan het ophangen van posters of
één keer per jaar een brandpreventieweek organiseren
als je mensen wilt bereiken. Dan zul je je boodschap
moeten herhalen, herhalen en nog eens herhalen. Op
deze doelgroep, de burger, willen we ons de komende
jaren focussen. Daar valt namelijk verbetering te boeken.
Of dat meetbare effecten heeft, moet je me over vijf jaar
vragen.”

Veel energie “Ik denk dat deze ontwikkeling wel
degelijk belangrijk is voor de andere kolommen”, vervolgt hij. “Bijvoorbeeld voor de meldkamer. Wij hebben
dit ook niet allemaal zelf verzonnen. Als je in Liverpool in
de meldkamer gaat kijken, zie je dat ze daar alle gegevens, die ze hebben verzameld over 150.000 woningen,
op een hele slimme manier in hun computersystemen
hebben gezet. Die informatie is direct beschikbaar voor
de meldkamer. Daar kunnen wij van leren. Maar aanhaken bij Veiligheid Voorop kan ook in praktische zin. Als je
als ambulancedienst een boodschap hebt voor de burger,
bedenk dan dat er op dit moment brandweermensen
langs deuren gaan die overal drie kwartier met de mensen staan te praten. Die kunnen jouw boodschap meenemen. Het zou een gemiste kans zijn als we Veiligheid
Voorop niet aangrijpen als een manier om de kolommen
nog wat dichter bij elkaar te brengen. Er wordt nu door
positieve mensen met heel veel energie aan gewerkt en
daar moet je vooral gebruik van maken.” •

Wat een turbulent jaar hebben we in veiligheidsland
achter de rug! De Wet op de veiligheidsregio’s is er
zo goed als door. Inclusief mooie uitgangspunten en
een vereenvoudiging van de lappendeken die inmiddels was ontstaan. Zowel qua bestuur, planvorming als
uitvoering moet het allemaal beter worden. Veel beter
zelfs, ’want de kwaliteitseisen zullen niet mis zijn’, zo
hoorde ik een beleidsmedewerker van BZK onlangs
met dreigende ondertoon zeggen.
Prachtig. Helemaal goed. De burger zal er beter van
worden. Zo hoort het ook. Het maakt niet uit of de
hulpverlener in een wit, rood of blauw autootje aan
komt rijden. Hij verwacht gewoon adequate hulp als
het nodig is. En een onsje preventieve bescherming
vooraf graag. Of mag het nog iets meer zijn?
Terugkijkend naar 2009 is er in de regio veel gebeurd.
Het beheer is op orde gebracht, de Veiligheid staat
weer Voorop (dat was toch altijd al zo?) en eindelijk
ligt er een Regionaal Crisisplan, dat geen papieren tijger meer is die in elk van de 19 gemeenten ergens onderin een la ligt te snurken. Tenslotte is het fenomeen
‘Multidisciplinaire Risicobeheersing’ geïntroduceerd om
vroegtijdig goede inschattingen te kunnen maken van
de risico’s, bijvoorbeeld bij grootschalige evenementen.
Nu zal er niet snel een tweede Sunset Grooves komen,
maar er zijn nog zat andere risicovolle ontwikkelingen
in de regio te bedenken.
Maar de VRR is geen eiland op zich. De 25 veiligheidsregio’s zullen in 2010 (en verder) de poet met elkaar
moeten delen. En daar zie ik de eerste donkere wolken
verschijnen boven alle ambitieuze plannen. Er moet de
komende jaren 29 miljard omgebogen worden; er staan
verkiezingen voor de deur en de heren en dames politici
buitelen over elkaar heen om de stem van de kiezer
voor zich te winnen. Terwijl de gemeenten de VRR al
een bezuinigingstaak hebben opgelegd, hoor ik van de
landelijke politiek tot nog toe weinig over de kaasschaaf
die ongetwijfeld ook op het gebied van veiligheid ter
hand genomen wordt. Of is dat schone schijn? We zullen de politici nauwlettend blijven volgen. Kijken wie als
eerste durft de veiligheid van de burger onder het vergrootglas te leggen om zijn begroting rond te krijgen.
Als dat gaat gebeuren, blijft van al die mooie ambities
en beloften weinig over, vrees ik…
Frank Vergeer
Communicatieadviesbureau Inconnect
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Multidisciplinaire Risicobeheersing is een onderwerp waarbij de
voorkant van de veiligheidsketen centraal staat. Door risico’s in
kaart te brengen en zo mogelijk in te dammen, kunnen crises
voorkomen worden. Tijdens het rondetafelgesprek viel op dat veel
deelnemers op zoek zijn naar manieren om invulling te geven aan
multidisciplinair samenwerken. Met betrekking tot dit speerpunt
en ook daarbuiten.

Multidisciplinaire Risicobeheersing

behoud
   van eigen
    kracht

R

oel Wolters signaleert de wens tot samenwerking,
maar plaatst er ook een kanttekening bij. “We
moeten daarin niet doorschieten, niet alles hoeft ‘multi’
te zijn. Naar mijn mening moeten we alleen multidisciplinair optreden wanneer de situatie erom vraagt. Dan
moet je de krachten bundelen om efficiënter te kunnen
werken.” Bart Schoonbrood steunt hem in die opvatting.
“Je moet als kolom altijd van je eigen kracht uit blijven
gaan, dat hebben we bij het Regionaal Crisisplan ook in
ons achterhoofd gehouden. Daarbij blijven we echter wel
steeds kijken naar wat er overkoepelend te regelen valt.
Die zaken pakken we multidisciplinair aan.”
“Het is een groeiproces”, vult Hans Verbeek aan. “Je
bent niet van de ene op de andere dag ‘multi’, daar moet
je als organisatie naartoe groeien.” Maurice Lenferink
stipt aan dat een multidisciplinaire aanpak in de crisisbeheersing al wel tot mooie resultaten heeft geleid. “Ik
noem bijvoorbeeld onze aanpak van het treinongeluk in
Barendrecht. Daar hebben we heel duidelijk laten zien
hoe we als Veiligheidsregio samen met een groot aantal
partijen het verschil kunnen maken bij een crisis.”

Evenementen Omdat er aan de voorkant van de keten nog een slag gemaakt moet worden, is op de valreep
van 2009 een visiedocument risicobeheersing vastge-

31

05 • 10 #6 VRR netwerk

steld. De visie moet nog geïmplementeerd worden, maar
Jos de Graaf ziet ook nu al vooruitgang. “Onder andere
bij de nieuwe werkinstructie evenementen. Het is een
flinke stap voorwaarts dat we daarbij als VRR tegenwoordig een gezamenlijk advies namens SRC, de brandweer,
de Ambulancezorg/GHOR en de GMK uitbrengen.”
Daarmee stipt hij meteen een punt aan dat ook door Jolanda Trijselaar, directeur van de Stafdirectie Risico- en Crisisbeheersing naar voren werd gebracht in het interview
met de directieleden elders in dit jaarverslag. Wanneer de
indruk is ontstaan dat er door het late tijdstip waarop het
visiedocument is vastgesteld weinig is gebeurd op het terrein van multidisciplinaire risicobeheersing, dient die hier
dan ook meteen weggenomen te worden.

Bevi-adviezen Multidisciplinaire risicobeheersing
hangt sterk samen met de rol van de VRR als adviseur.
Waar in het kader van Veiligheid Voorop vooral adviezen
worden verstrekt aan de burger, om incidenten te voorkomen of eerder op het spoor te komen, zijn de adviezen
in het kader van risicobeheersing meer gericht op bedrijven en instellingen. Een goed voorbeeld is het onderwerp
externe veiligheid en het uitbrengen van zogenaamde
Bevi-adviezen. Bevi staat voor ‘Besluit externe veiligheid inrichtingen’. De VRR wordt met grote regelmaat

multidisciplinaire risicobeheersing

Hans Verbeek
Beleidsmedewerker
SRC

Het risico van overstromingen en andere natuurrampen is
in kaart gebracht en vastgelegd in het beleidskader waterveiligheid dat in mei is vastgesteld door de Veiligheidsdirectie. Dit heeft geleid tot een aangepast convenant
met de waterschappen dat in juni het besluitvormingstraject is ingegaan.

Samenwerking SRC neemt in adviestrajecten
meestal het voortouw, maar zoals uit de nieuwe werkinstructie evenementen blijkt, beperkt het werk zich
niet tot deze stafdirectie. De brandweer is bijvoorbeeld
nadrukkelijk betrokken bij adviezen ten aanzien van
externe veiligheid in met name het havengebied, de
metroverbeterplannen en de integrale veiligheidsaanpak
van tunnels. Ook de GHOR heeft een belangrijke inbreng
bij deze onderwerpen.
Jos Mul
Hoofd afdeling Beleid
& Ontwikkeling A&G

Maurice Lenferink
Hoofd communicatie

gevraagd een advies uit te brengen rond ontwikkelingen
op het terrein van ruimtelijke ordening. Bijvoorbeeld
wanneer een bedrijf of instelling zich wil vestigen in de
buurt van een snelweg of waterweg die gebruikt wordt
voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. In totaal zijn er
in 2009 zo’n 120 van deze adviezen de deur uit gegaan.
Afgelopen jaar is er ook uitgebreid geadviseerd over andere infrastructurele vraagstukken. Zo is er veel aandacht
besteed aan de veiligheid van het Rotterdamse metronet.
De veiligheid van de stations is onder de loep genomen en
er is in het vierde kwartaal – op verzoek van de stadsregio
Rotterdam – een begin gemaakt met een integrale veiligheidsanalyse van de Erasmuslijn. Verbeterplannen voor de
Calandlijn volgen dit jaar. Verder wordt er samen met de
RET een calamiteitenplan voor de metro ontwikkeld.

‘Voortaan maar één VRRadvies bij evenementen’
Het eerder genoemde visiedocument multidisciplinaire
risicobeheersing gaat een belangrijk rol spelen bij een
nieuwe methodiek voor de vaststelling van het risicoprofiel van de regio. Volgens een landelijke leidraad moet
iedere Nederlandse gemeente haar risico’s inventariseren
en zichtbaar maken op een digitale risicokaart van de
provincie. SRC en de regiogemeenten zullen samen een
beheerssysteem ontwikkelen om die risico-inventarisatie
steeds actueel te houden. Daar houdt de samenwerking
echter niet op. Met het Zuid-Hollandse Veiligheidsberaad, bestaande uit de voorzitters van de verschillende
veiligheidsregio’s en de Commissaris der Koningin van
Zuid-Holland, is afgesproken samen te werken aan de
toepassing van deze digitale risicokaart en de achterliggende database.
Kortom, er wordt misschien al wel meer samengewerkt
door de verschillende disciplines – en met de ketenpartners – dan in de drukte van een gemiddelde werkdag bij
iedereen op het netvlies staat. Toch is niet alles ‘multi’ bij
de Veiligheidsregio. “Mijn huidige taak is om de vergunning voor de ambulancezorg binnen te halen”, zegt Jos
Mul. “Dat is een bijzonder mono-disciplinaire taak in een
omgeving waarin het ministerie van VWS het voor het
zeggen heeft en de financiering van zorgverzekeraars
komt. Een totaal andere wereld dan die van de rest van
de Veiligheidsregio.”
“Maar”, rondt Maurice Lenferink af, “we zijn inmiddels
wel zo begaan met elkaars disciplines, dat wij het als voltallige VRR bijzonder vervelend zouden vinden wanneer
je daar niet in zou slagen, Jos.” •
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interview Bas Buitendijk Beleidsmedewerker

Bas Buitendijk staat aan de rand van de bouwput waar
De Rotterdam moet verrijzen. Als het gebouw straks
af is, steekt het ruim 25 meter uit boven het hoofdkwartier van de VRR en zal de gemeente Rotterdam
er een deel van zijn ambtenaren huisvesten. Hoger of
niet, SRC en de afdeling Brandveiligheid van District
Noord hebben in het kader van externe veiligheid
wel voor een aantal aanpassingen in de bouwplannen
gezorgd.
SRC adviseert onder andere op basis van het Besluit
externe veiligheid (Bevi), een regeling die voorschrijft
dat gemeenten bij bouwprojecten een advies aanvragen over externe veiligheid. “In een bestemmingsplan
wordt alleen gekeken naar ruimtelijk relevante vragen
en bij de brandveiligheid spelen alleen de omstandigheden binnen het gebouw een rol. Wij kijken ook
naar de omgevingsfactoren”, legt Bas uit. Als voorbeeld laat hij de bouwtekeningen van een scholencomplex in Brielle zien. Langs het perceel loopt een
hogedruk aardgastransportleiding die bij een ongeluk
grote problemen kan veroorzaken.
“Wij bekijken verschillende scenario’s. Wat gebeurt
er wanneer een graafmachine dwars door de leiding
heen gaat? Wat zijn de effecten van een lek waarbij
brand ontstaat? Die situaties leveren verschillende
hoeveelheden hittestraling op de gevels op. Is daar
een glazen pui gepland, dan adviseren we minder glas
te gebruiken of op die plek de gymzaal te plaatsen,
die alleen bovenin de gevel ramen heeft. Daardoor
is er op de begane grond veel minder hitte en duurt
het langer voordat er brandoverslag kan optreden. De
mensen hebben dan meer tijd om het pand te verlaten. Bij externe veiligheid tellen de mensen en niet zo
zeer het gebouw.”
Bij De Rotterdam wordt het risico bepaald door
de positie van het gebouw vlak aan het water. Het
gevreesde scenario is een plasbrand: een brandbare
vloeistof op het water die bij ontbranding voor zeer
hoge temperaturen zorgt. “We hebben maatregelen
voorgesteld die een minstens even lange vluchttijd
garanderen als wanneer het gebouw verder van het
water zou staan. Een hele goede BHV-organisatie,
vluchtwegen die van de Nieuwe Maas af zijn gericht
en oplossingen om hittestraling tegen te houden.
Bovendien wordt een deel van de beglazing uitgevoerd met opschuimend glas. Hierin zit een materiaal
dat bij normale temperaturen onzichtbaar is, maar bij
grote hitte een soort schuim vormt dat de hittestraling langer tegenhoudt.“
“Het resultaat is dat de ontwikkelaar kan bouwen, de
gemeente Rotterdam kan verhuizen en de veiligheid
toch gewaarborgd is. Misschien is het gebouw op deze
manier zelfs wel veiliger dan wanneer het zonder
maatregelen te treffen verder van de kade geplaatst
zou zijn.”
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‘Externe veiligheid
gaat over mensen,
niet over gebouwen’

column

Ambtsketen

Respect en
   vertrouwen
V

oor mij was 2009 het jaar waarin mijn
ambtsperiode als burgemeester van Rotterdam inging. Daardoor werd ik vanaf januari
vorig jaar ook voorzitter van de Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond. Een maand daarna stonden de eerste werkbezoeken aan de VRR in mijn
agenda. In twee dagen stond me een boordevol
programma te wachten. De eerste dag stond
vooral in het teken van gesprekken met het
management van de Veiligheidsregio, een kleine
twee weken later gevolgd door een tweede dag
met een meer praktische inslag.
Zo’n intensieve praktijkdag kan ik al mijn collega’s aanbevelen. Je ervaart pas echt hoe hoog
de ladder van een brandweerwagen is wanneer
je, in een brandweerjas en met een helm op,
boven in de korf staat. En je voelt pas goed
hoeveel kracht en conditie ervoor nodig zijn om
een slachtoffer uit een autowrak te knippen, als
je zelf een hydraulische redschaar bedient.
Mijn respect voor de mensen die onze veiligheid
in de dagelijkse praktijk bewaken, is door deze
ervaring alleen maar groter geworden. We staan
er misschien niet elke dag bij stil, maar we kunnen ons gelukkig prijzen dat we in dit gebied,
met zijn vele inwoners en de concentratie van
belangrijke economische en industriële activiteit,
kunnen vertrouwen op bijzonder professionele
hulporganisaties.
Tijdens de tweede introductiedag heb ik, nog
altijd gekleed in mijn brandweeroutfit, met een
automatische externe defibrillator (AED), een
reanimatie uitgevoerd op een oefenpop. Die
oefening vormde een mooie illustratie van een
ontwikkeling die ik een warm hart toedraag:
meer intergratie van de taken van ambulance

zorg en brandweer. Dit onderwerp is de laatste tijd
vaak in het nieuws geweest als onderdeel van de
discussie over noodzakelijke bezuinigingen op de
gemeentelijke uitgaven. Ik betreur het dat het financiële aspect vaak de boventoon voert in het debat.
De Veiligheidsregio is, vanuit haar streven naar steeds
meer synergie tussen hulpdiensten en vanuit de wens
om de brandweertaak vakinhoudelijk te v ernieuwen,
bezig innovatieve ideeën over dit onderwerp te
formuleren. Als die ideeën leiden tot efficiëntere inzet
van de beschikbare middelen is dat mooi, maar betere
veiligheidszorg voor de inwoners van onze regio moet
de belangrijkste inzet blijven. Het proces dat is ingezet
heet niet voor niets Veiligheid Voorop.
Als voorzitter van de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond en als burgemeester van Rotterdam wil ik
het debat met die inhoudelijke insteek blijven voeren.
Daarbij komt ook mijn eerste introductiedag van
pas. Die kennismaking, en de vele gesprekken die ik
sindsdien al met het management van de VRR heb
gevoerd, geven me het vertrouwen dat we in goed
onderling overleg kunnen blijven samenwerken aan
de veiligheid van onze regio.

Ahmed Aboutaleb
Burgemeester van Rotterdam
Voorzitter Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
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Bas van Kralingen en David Brown
werkten mee aan de migratie van het brandmeldingsysteem OMS naar een nieuw, digitaal
platform. Een krachttoer die de VRR ‘ontzorgt’
en een beter werkend systeem oplevert.

Bedrijven en instellingen die daartoe
verplicht zijn, zijn door middel van hun
brandmeldinginstallaties aangesloten op
het Openbaar Meldsysteem. Wanneer er
iets aan de hand is, wordt er automatisch
een melding verstuurd. GMK kan dan direct
een wagen de straat op sturen.
Bas van Kralingen begeleidde vooral de
technische kant van de migratie . “In het
nieuwe systeem is er voor elke verbinding
een back-up. Ook maakte het analoge
systeem slechts onderscheid tussen twee
typen meldingen. Het nieuwe systeem
herkent straks een handmatige of een
automatische melding of een melding naar
aanleiding van een geactiveerde sprinklerinstallatie. Dan weet je waar je voor rijdt.”
David Brown hield zich voornamelijk met
de overdracht van beheersprocessen bezig.
Ook hij ziet duidelijke voordelen. “GMK
krijgt nu alleen nog de alarmmeldingen
binnen. Bij storingen wordt leverancier Siemens gebeld. Zij zorgen nu ook voor de administratie van de abonnees. Om alles over
te dragen moesten wel alle administratieve
processen worden beschreven. Het mooie
van dit project was dat we vanuit een situatie waarin bar weinig was beschreven,
orde hebben kunnen scheppen in de chaos.
Nadat er een hecht team was gevormd,
konden we een mooi resultaat boeken.”
Van Kralingen beaamt volmondig dat het
een hele klus was. “Het allermooiste aan
dit project is dat het nu is afgerond!”
• tekst Richard van Santen
• beeld Maarten van der Voorde

Vanuit hun kantoren in het World Port
Center kijken de VRR-medewerkers
uit op de regio Rotterdam-Rijnmond.
Ondanks die positie hoog boven de
grond, staat ondersteuning van de
mensen op de werkvloer centraal.

uitvoering

