
 
  

Multidisciplinaire Informatiekaart 
Interregionale samenwerking 

 

  
Versiedatum: 12-12-2019 

Versie 2.0 

 
Duiding 

 Een ramp of crisis kan zich uitstrekken over (veiligheids-)regiogrenzen heen. Bij een dergelijk incident moeten regio’s op operationeel en/of bestuurlijk niveau samenwerken. Het is bij een interregionaal incident van belang te onderkennen om welk type 
incident het gaat. Op basis daarvan kan afstemming plaatsvinden over de manier van samenwerken (operationeel en/of bestuurlijk). De structuur van de interregionale crisisorganisatie volgt uit de uit te voeren werkzaamheden, en de uit te voeren 
werkzaamheden worden bepaald door het type incident.      

 Deze MIK voorziet o.a. in een checklist van af te stemmen aspecten voor de volgende sleutelfunctionarissen: CaCo, voorzitters crisisteams, informatiemanagers en adviseurs crisiscommunicatie. 
 

Meest gangbare operationele scenario’s interregionale samenwerking GRIP 1 t/m 4 

 
Incident in regio X; regio Y verleent bijstand. Regio X wordt 
aangewezen als Coördinerend regio. 

 
Incident op de regiogrens; regio X & Y hebben brongebied. In 
onderling overleg dient Coördinerend regio te worden aangewezen. 

 
Incident in regio X; regio Y heeft effecten. Regio X wordt aangewezen 
als Coördinerend regio. 

 
Incident zonder brongebied; regio X & Y hebben effecten. In 
onderling overleg dient Coördinerend regio te worden aangewezen. 

Algemene aandachtspunten / uitgangspunten (C-regio) Bestuurlijk: GRIP 5 

 De bronregio informeert de buurregio’s bij GRIP-opschaling indien (het vermoeden bestaat dat) het incident of de effecten daarvan zich uitstrekt over de regiogrens.  
Zodra een buurregio opschaalt vanwege hetzelfde incident, koppelt deze dat terug aan de bronregio (z.o.z. voor te maken afspraken tussen sleutelfunctionarissen).  

 Bronregio is in principe Coördinerende regio (C-regio). Treedt bij voorkeur coördinerend op als C-GMK, C-ROT en C-BT. Let op: C-regio neemt geen bevoegdheden van 
de andere betrokken regio’s over. 

 Als niet duidelijk is welke regio bronregio is of bronregio kan de taak van C-regio niet vervullen, wijzen de hoogst leidinggevenden in onderling overleg de C-regio aan. 
Bij voorkeur is dat de regio die gezien de aard van het incident het best geëquipeerd is. 

 Borg regelmatig telefonisch contact (tussen alle teams en partners van beide regio’s) en/of  zorg dat liaisons worden uitgewisseld indien nodig. 

 Opschaling naar GRIP 5 uitsluitend wanneer daartoe bestuurlijke noodzaak 
aanwezig is (behoefte aan multidisciplinaire én bestuurlijke coördinatie). 

 Voor afkondiging van GRIP 5 is een expliciet besluit van de betrokken voorzitters 
veiligheidsregio nodig. 

 Tijdens GRIP 5 vindt er geen overdracht van bevoegdheden naar hoger niveau 
plaats. De voorzitters veiligheidsregio’s behouden het bevoegd gezag over de 
diensten in hun eigen regio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeeld GRIP 5 met drie regio’s: incident in regio X, effecten in regio Y en Z.  
Regio X wordt aangewezen als Coördinerend regio. 

 

Coördinerend team versus interregionaal team 

 Een team van een coördinerend regio (bijv. C-ROT) is NIET hetzelfde als een interregionaal team (bijv. I-ROT): 
o C-team: indien meerdere veiligheidsregio’s bij een incident zijn betrokken en deze gezamenlijk de incidentbestrijding organiseren,  wordt één regio 

aangewezen als Coördinerend regio (C-regio). Deze regio treedt bij voorkeur op alle niveaus waartoe is opgeschaald coördinerend op. Dit betekent dat de 
teams van de C-regio een aantal extra taken en verantwoordelijkheden hebben. Deze zijn voor de sleutelfunctionarissen (CaCo, leiders crisisteams, 
informatiemanagers en adviseurs crisiscommunicatie) op de achterzijde van deze informatiekaart verder zijn uitgewerkt.   

o I-team: hiervan is sprake als twee of meer veiligheidsregio’s bij een incident zijn betrokken en ervoor gekozen wordt om de teams van verschillende regio’s 
samen te voegen tot één interregionaal team (bijv. drie ROT’s worden samengevoegd tot een I-ROT).  

 In beginsel wordt in geval van een grensoverschrijdend incident gekozen om een C-regio aan te wijzen. Overweeg het vormgeven van een I-ROT indien één of 
meerdere van onderstaande criteria aan de orde zijn:    

 Het betreft een langdurig en/of sluimerende crises; 
 Er is sprake van coördinatieproblemen waarbij behoefte is aan eenhoofdige leiding; 
 De effecten strekken zich uit over meer dan drie regio’s; 
 Er is geen duidelijk brongebied; 
 Er zijn complexe operationele vraagstukken; 
 Er is nadrukkelijke betrokkenheid van “een of meerdere landelijke functionele ketens”. 

 Indien gekozen wordt om een I-ROT vorm te geven: 
 Wordt er door de betrokken voorzitters veiligheidsregio één ROL benoemd die de eenhoofdige interregionale operationele leiding voor de incidentbestrijding op 

zich neemt.  
 Worden eventueel bestuurlijke kaders meegegeven vanuit een I-RBT.  
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Gemeenschappelijke meldkamer: Calamiteitencoördinator (CaCo) Informatiemanagement: IM-CoPI en IM-ROT 

Checklist CaCo: neem z.s.m. contact op met collega buurregio(’s) en stem af over:   

 Reden van opschaling (incl. functionaris die het besluit tot opschaling heeft genomen). 

 Wie is Coördinerend regio (C-regio)? Stem af met de hoogst leidinggevende en leg dit vast in LCMS.  

 Zorg voor bereikbaarheidsgegevens interregionaal en stuur op contact tussen teams en sleutelfunctionarissen (IM-Leiders-CC). 

 LCMS: elke regio maakt een eigen incident aan (tekst en plot) en blijft hierover regie houden. Check continu LCMS van de 
buurregio’s door importeren tabbladen. De C-regio is verantwoordelijk voor het totaalbeeld. 

 Het gebruik van C2000 landelijke gespreksgroepen voor onderdelen van de hoofdstructuur. 
 
Extra taken en verantwoordelijkheden coördinerende meldkamer:   

 Is verantwoordelijk voor (afstemming over) de alarmering ten behoeve van het incident met bijbehorende acties. 

 Is bij aanvang van het incident  het centrale informatiepunt van de betrokken meldkamers dat het totaaloverzicht heeft van alle 
uitgevoerde acties. De C-GMK wordt gevoed door de andere betrokken meldkamers. 

 Is operationele vraagbaak en verzorgt de afstemming voor en met de betrokken meldkamers (ook van andere partijen). 

 Heeft regie over het bovenregionaal berichtenverkeer en koppelt eenheden aan de juiste (landelijke) gespreksgroepen. 

 Inventariseert welke veiligheidsregio’s en andere partners betrokken zijn bij het incident en communiceert met de deze partijen. 

 Indien er bij een partner (bijv. Waterschap) meerdere regio’s getroffen zijn: zoek uit welke meldkamer coördinerend optreedt 
namens de betreffende partij(en) en borg regelmatig contact met deze coördinerende meldkamer. 

 

Checklist Informatiemanager: neem z.s.m. contact op met collega buurregio(’s) en stem af over:   

 Coördinerend regio (C-regio) bepaald? Zo nee, attendeer op de overweging om een c-regio in te stellen. 

 Elke regio maakt een eigen LCMS-activiteit aan (tekst en plot) en blijft hierover regie houden. De C-regio is 
verantwoordelijk voor het totaalbeeld. 

 Check continu LCMS van de buurregio’s door importeren tabbladen.  

 Besluit over uitwisseling informatiemanagers als liaison. 

 Betrokkenen: inventariseer betrokken regio’s en crisispartners.  

 Verifieer alarmering regio’s/crisispartners bij GMK.  

 Wissel bereikbaarheidsgegevens en planvorming uit, controleer op eventuele tegenstrijdigheden (terminologie of 
procedurenummering kan in regio’s verschillen). 

 Inventarisatie van toepassing zijnde bestuurlijke netwerkkaarten? 
 

Extra taken en verantwoordelijkheden rondom Informatiemanagement voor coördinerend regio (C-regio):  

 De C-regio is verantwoordelijk voor actueel totaalbeeld van alle regio’s. Hij/zij importeert de tabbladen uit de LCMS-
incidenten van de betrokken regio’s. 

 Vastleggen van gemaakte coördinerende afspraken in LCMS. 

 Zorg voor een eenduidig beeld bij betrokken partijen. Zoek uit welke berichtgeving klopt indien tegenstrijdige 
informatie wordt geconstateerd en koppel dit ook terug. 

 Zorg voor een totaaloverzicht van alle betrokken veiligheidsregio’s en andere betrokken partijen. Gebruik hiervoor de 
laag ‘grenzen’ in LCMS-plot. Denk o.a. aan: 
o Veiligheidsregio’s; 
o Provincie- en gemeentegrenzen; 
o Grenzen van crisispartners: Waterschappen, Rijkswaterstaat, drinkwaterbedrijven, Netbeheerders, etc. 

 Overweeg het LOCC in te schakelen voor het genereren van een gezamenlijk totaalbeeld.  

 Overweeg de mogelijkheid om een extra IM-er op te roepen en deze in te zetten als ‘regionaal vraagregisseur’ (point 
of contact voor andere regio’s/partijen). Deze persoon is operationele vraagbaak en koppelpunt naar betrokken 
partijen namens de C-regio. NB: deze maatregel is aanvullend op eventuele regulier geldende uitgangspunten binnen 
regio’s (zoals vraagregie ligt bij inhoudelijke kolom).    

 

Leiding en coördinatie: Leider CoPI, Regionaal Operationeel Leider, burgemeester / voorzitter veiligheidsregio 

 Checklist L-CoPI/ROL - neem z.s.m. contact op met collega buurregio(’s) en stem af over: 

 Wie is Coördinerend regio (C-regio)?  

 Gelijk GRIP-niveau of verschillend? Informeer elkaar direct indien iets wijzigt in niveau van opschaling. 

 Actueel beeld,  knelpunten/thema’s en prioriteiten (voor zover die relevant zijn voor de andere regio). 

 Onderlinge taakverdeling: welk CoPI/ROT doet wat? Afbakening bron-/ effectgebied. 

 Bij twee CoPI’s voor hetzelfde incident: overweeg of het noodzakelijk is meerdere CoPI’s te handhaven.   

 Informeren bestuurders: door wie en op welke manier? 

 Besluit over uitwisseling van een L-CoPI of ROL als liaison richting andere betrokken regio’s. 

 Afspraken informatie-uitwisseling: via LCMS en borg regelmatig telefonisch contact (bereikbaarheidsgegevens).  

 Samenstelling teams: deelname crisispartners? Liaisons nemen alleen deel in teams C-regio. 

 Alarmeren bevolking: inzet WAS en/of NL-Alert (stem af met sectie cc)? 

 Overweeg ondersteuning LOCC; 

 Overige processen die om coördinatie vragen: scenario-denken, resourcemanagement (inzet capaciteit, verdelen schaarste). 
 

 Checklist Bgm / VzVr  - neem z.s.m. contact op met collega buurregio(’s) en stem af over: 

 Wie is Coördinerend regio? Let op: operationele en bestuurlijke coördinatie bij dezelfde regio! 

 Bestuurlijke uitgangspunten en communicatiestrategie. 

 Is opschaling naar GRIP 5 nodig (zie voorpagina)? 
 
Extra taken en verantwoordelijkheden rondom Leiding en Coördinatie voor coördinerend regio (C-regio): 

 Het C-ROT is verantwoordelijk voor de bovenregionale gecoördineerde uitvoering van de incidentbestrijding en heeft als extra taken:   
o Bijhouden actueel totaalbeeld en benoemen van gezamenlijke knelpunten en prioriteiten. 
o Het monitoren van de resultaten van de bronbestrijding en het eventueel bijstellen van de bestrijding. 
o Regie houden over de bovenregionale personele inzet en bijstand. 
o Afstemmen en communiceren met de betrokken veiligheidsregio’s en andere betrokken partijen. 
o Communiceren met en adviseren van het C-BT. 
o Coördineren crisiscommunicatie. 
o Coördineren van de aspecten van op- en afschaling. 
o Linking pin namens de betrokken regio’s richting NCC/LOCC.  
o Uitwerken van best, real en worst case  scenario’s. 
o Coördineren van de afspraken in de nafase. 

 Het C-BT heeft als extra taken:  
o Op beleidsmatig niveau adviseren en coördineren van de afzonderlijke regio’s over de bestrijding van het incident. 
o Het stellen van bovenregionale prioriteiten en/of het verdelen van capaciteiten en middelen bij schaarste. 
o Zorg dragen voor bestuurlijke afstemming richting en tussen de regionale of gemeentelijke beleidsteams. 
o Het afstemmen van de publieks- en perscommunicatie 

 

Crisiscommunicatie: Adviseurs Crisiscommunicatie  

 Checklist crisiscommunicatie-adviseurs: neem z.s.m. contact op met collega buurregio(’s) en stem af over: 

 Duidelijk wie Coördinerend regio (C-regio) is? 

 Alarmeren bevolking: welke middelen zijn of moeten worden ingezet? 

 Te verspreiden crisiscommunicatieboodschappen.  

 Besluit over uitwisseling van adviseurs crisiscommunicatie als liaison. 
 

Algemene aandachtspunten / afspraken: 

 Het is cruciaal om te voorkomen dat regio’s verschillende duiding en adviezen geven richting burgers en daarmee 
onduidelijkheid en onrust wordt veroorzaakt. 

 Elke regio blijft verantwoordelijk voor de crisiscommunicatie in de eigen regio, maar gebruikt hiervoor de 
boodschappen die de C-regio heeft opgesteld. Regionale toevoeging is enkel toegestaan als deze niet tegenstrijdig 
is aan de kaders/boodschappen die zijn verstrekt door de C-regio en worden met de C-regio gedeeld.   

 Zorg dat gemeenten of andere partijen niet zelfstandig / zonder afstemming communiceren over de inzet van 
hulpdiensten, te nemen maatregelen of ander handelingsperspectief (kans op tegenstrijdige berichtgeving). 

 Elke regio blijft haar eigen omgevingsanalyses maken en stuurt deze door naar de C-regio. 
 

Extra taken en verantwoordelijkheden rondom Crisiscommunicatie voor coördinerend regio (C-regio) 

 De coördinerende regio stelt in samenwerking met andere betrokken regio’s crisiscommunicatieboodschappen op. 
Let op: snelheid versus zorgvuldigheid staan op gespannen voet. 

 De C-regio ziet erop toe dat er geen tegenstrijdige berichtgeving door betrokken organisaties wordt 
gecommuniceerd. 

 De C-regio is de linking pin naar landelijke instanties (bijv. NKC) indien deze zijn opgeschaald. 

 De C-regio is verantwoordelijk voor een bovenregionale omgevingsanalyse a.d.h.v. de omgevingsanalyse van 
betrokken regio’s. 

 


