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Inleiding 
 
Op grond van het Besluit veiligheidsregio’s dient iedere veiligheidsregio jaarlijks een systeemtest te houden 
waarin de kwaliteit van de regionale hoofdstructuur (meldkamer, commando plaats incident, operationeel 
team en beleidsteam) wordt getest.  
 
Op 7 november 2017 heeft wederom de jaarlijkse systeemtest voor Brabant-Noord plaats gevonden. In de 
bijgevoegde rapportage treft u de resultaten aan. 
 

Algemene toelichting 

 

Opzet van de systeemtest 2017 
 
Voor de systeemtest dit jaar was gekozen om een scenario te hanteren met een maximale opschaling naar 
GRIP 3. De test startte in de avonduren om zo het onverwachte karakter te verhogen en daarmee een reëel 
beeld te krijgen van de opkomst(snelheid) van de vereiste functionarissen en teams.  
 
Het scenario betrof een botsing van twee F16’s in de lucht kort na opstijgen. De F16’s zijn gecrasht in de 
gemeente Mill, één op een welness resort en één op een scholengemeenschap. Er was sprake van veel 
slachtoffers en grote maatschappelijke impact.   
 

 
Belangrijkste resultaten en aanbevelingen 
 
Organisatie 

 
De organisatie van het CoPI, ROT, GBT en de stafsecties is op orde. Zo is in alle teams de kernbezetting 
opgekomen. Daarnaast heeft elk team oog gehad voor de externe partijen (liaison vliegbasis Volkel) die bij 
het team betrokken moesten worden.  
 
Een groot deel van de voorschreven taken zijn door de teams goed opgepakt. Zo heeft het CoPI sturing 
gegeven aan de operationele inzet, is er afstemming geweest tussen teams over beeld en taakuitvoering 
(CoPI <> ROT, ROT <> GBT). Heeft de stafsectie bevolkingszorg de taken als opvang, verwanteninformatie 
(het registreren van de slachtoffers artikel 2.1.3. lid 2) en voorlichting (via de taakorganisatie communicatie) 
op zich genomen. Tot slot hebben de adviseurs in het GBT de burgemeester actief geadviseerd.  
 
Anderzijds zijn er ook taken die nog voor verbetering vatbaar zijn. Zo is tijdens de overleggen van het CoPI 
onvoldoende gebleken dat de Leider CoPI volledig ontkleurd heeft gehandeld. Door een sterkte focus op de 
bestrijding lag het zwaartepunt van de bestrijding bij de brandweer met als gevolg dat de belangen van de 
kolommen GHOR, politie, bevolkingszorg en communicatie onvoldoende zijn gewogen in de oordeel- en 
besluitvorming.  
 
Daarnaast is de advisering van het CoPI aan het ROT en de advisering van het ROT aan het GBT een punt 
van verbetering. Zo had het CoPI meer stil mogen staan bij zaken die relevant waren om voor te leggen aan 
het ROT. Het ROT heeft daarentegen wel stilgestaan bij de punten die voorgelegd moesten worden aan het 
GBT, maar had daarbij concreter moeten zijn in de beslispunten die zij voor wilde leggen en de eventuele 
adviezen vanuit het ROT aan het GBT.   
 
 

Voorstel     

AGP 4      
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Aanbevelingen: 
 

CoPI: Spiegel de thema’s in de oordeelsvorming aan alle kolommen in het CoPI. Pak hierbij ook als 
vertegenwoordiger positie in het overleg om eigen belangen en thema’s in te brengen. Hiermee 
moet worden voorkomen dat de focus volledig bij één kolom komt te liggen en daarmee de belangen 
van andere kolommen onderbelicht blijven.  
CoPI: Besteed in het overleg specifiek aandacht aan de zaken die overgedragen moeten worden 
aan het ROT en/of welke adviezen aan het ROT meegegeven kunnen worden.  
 
ROT: Formuleer concrete adviezen en/of strategische vraagstukken die opgepakt moeten worden in 
het GBT. Neem deze taak op in de standaard agenda van het ROT-overleg.  

 
 
Alarmering 

 
Veiligheidsregio Brabant-Noord beschikt over een groot deel van de benodigde planvorming ten aanzien van 
het alarmeringsproces. Zo ligt er een convenant met afspraken over de uitwijk van de meldkamer bij uitval 
van de processen en staat in de GRIP-regeling de algemene motivatie beschreven om bij een incident tot 
een bepaald GRIP-niveau op te schalen en zijn specifieke criteria voor grootschalige alarmering opgenomen 
in de rampbestrijdingsplannen.  
Wat ontbreekt is de werkwijze waarop meldingen die geen verband houden met een ramp of crisis ten tijde 
van de rampenbestrijding of crisisbeheersing worden afgehandeld. Momenteel beschikt de meldkamer niet 
over de technische mogelijkheden om deze scheiding te maken. In de toekomst is het de bedoeling om dit 
met het LMO te regelen.  
Het alarmeringsproces in de meldkamer is goed verlopen. De eenheden zijn binnen twee minuten na 
opschaling gealarmeerd. Hierbij zijn door de meldkamer gelijktijdig en/of aansluitend andere functionarissen 
en eenheden gealarmeerd.  
 
De veiligheidsregio Brabant-Noord heeft de functie van Calamiteiten coördinator (CaCo) onvoldoende 
geborgd. Hierdoor is tijdens de test geen invulling gegeven aan de functie van CaCo en heeft de meldkamer 
op een groot deel van de toetsingscriteria onvoldoende of n.v.t. gescoord.  
De rol van CaCo is daarentegen wel beschreven in de planvorming, daarnaast zijn enkele centralisten 
opgeleid in deze rol. Geconcludeerd kan echter worden dat deze maatregelen onvoldoende zijn om (altijd) 
invulling te geven aan de rol van CaCo.   
 
 Aanbeveling:  
 

Investeer in de rol van CaCo door functionarissen op te leiden, te trainen en te benoemen in deze 
functie. Hiermee zijn taken geborgd zoals multidisciplinaire afstemmen en eenhoofdige leiding. 

 
 
Opschaling 

 
De bezettingen van het CoPI, ROT en GBT waren (net) niet binnen de gestelde opkomsttijd compleet. Zo had 
het ROT een overschrijding van 7 minuten en het GBT van 1 minuut. De overschrijding van het CoPI was 42 
minuten. 
Mogelijke verklaring voor de overschrijding van het CoPI en ROT is het niet mogen gebruiken van optische 
en geluidssignalen. Gezien de overschrijding van de communicatieadviseur COPI zal hier een andere 
oorzaak aan ten grondslag liggen. 
 
De secties brandweer, politie, GHOR en bevolkingszorg (welke ook getoetst als het team bevolkingszorg) 
waren allen binnen de gestelde opkomsttijd van 60 en respectievelijk 90 minuten operationeel. Door een 
afwijkende opkomsttijd van 30 minuten voor de taakorganisatie communicatie en de sectie 
informatiemanagement hebben deze secties niet kunnen voldoen aan de gestelde opkomsttijd. 
 
 Aanbeveling: 
 

Doe navraag bij de betreffende functionaris over de reden van het niet halen van de opkomsttijd, 
zodat eventuele knelpunten wellicht kunnen worden weggenomen. 
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Informatiemanagement 

 
Het CoPI, ROT en de stafsectie bevolkingszorg hebben een eigen beeld bijgehouden en dit beeld veelal 
binnen 10 minuten na afronding van het overleg via het LCMS gedeeld. Het GBT hield een eigen beeld bij in 
een notulen, de acties en besluiten zijn hierbij niet gedeeld in het LCMS. 
 
Kijkend naar de wijze waarop de eigen beelden zijn samengesteld kan geconcludeerd worden dat het CoPI 
bij het opstellen van het eigen beeld gewerkt heeft met thema’s. Hierdoor was informatie gegroepeerd en was 
het beeld overzichtelijk. Aandachtspunt is het beschikbaar houden en aanbieden van alle relevante informatie 
in het eigen beeld. Zo is gedurende de test inzichtelijk welke objecten betrokken zijn, maar bij het afronden 
van de test is deze informatie verwijderd uit het eigen beeld in het LCMS. Daarnaast ontbreekt soms 
specifieke informatie, bijvoorbeeld als het gaat om risico’s (waarom moeten personen in het brongebied 
ontsmet worden?).  
Het eigen beeld van het ROT is opgebouwd uit verslagen van de overleggen. Hierdoor is informatie niet snel 
inzichtelijk waardoor het lastig is om een actueel beeld te vormen van de aanpak van het ROT. Tevens is de 
actie- en besluitenlijst niet gevuld en zijn acties soms geformuleerd als vraag. Tot slot bevat, net als bij het 
CoPI, het eigen beeld niet alle essentiële informatie, denk aan risico’s, aanpak en benodigde mensen.  

 
Het eigen beeld van de stafsectie Bevolkingszorg werd bijgehouden op een flip-over en in het LCMS. Hierbij 
heeft de stafsectie zich bij het vullen van het LCMS beperkt tot het plaatsen van informatie die multi-relevant 
was. Aandachtspunt ten aanzien van het LCMS is het werken met bullets en het verwijderen van onnodige 
timestamps wat de leesbaarheid van het beeld ten goede komt. Daarnaast is het van belang om verouderde 
informatie te verwijderen of aan te passen. Bijvoorbeeld als het gaat om de opvanglocatie.  
 
 Aanbevelingen: 
 

Neem in het eigen beeld alle relevante informatie op. Maak hierbij gebruik van een checklist om te 
controleren of alle essentiële informatie in het beeld is verwerkt.  
CoPI: Het is goed om informatie te verwijderen wanneer deze verouderd is, blijf echter oog houden 
voor het behouden van een volledig beeld, zodat bij aflossing of opschaling voldoende informatie 
beschikbaar is om deze te duiden voor functionarissen die het beeld lezen van het CoPI.  
ROT: Verwerk informatie thematisch, maak hierbij gebruik van de thema’s die het LCMS aanreikt in 
het tabblad.  
GBT: Verwerk de acties en besluiten die in het GBT worden geformuleerd in het LCMS zodat de 
voortgang van het GBT inzichtelijk is voor andere teams. 
Stafsectie Bz: Cluster informatie en verwijder of pas oude informatie aan zodat een actueel beeld 
beschikbaar is in het LCMS.  

 
Het totaalbeeld (situatiebeeld in LCMS) bestond uit een koppeling van de velden meteo en eigen 
beeld ROT. Specifieke conclusies ten aanzien van het eigen beeld van het ROT zijn opgenomen in 
de vorige alinea en zijn hiermee ook van toepassing op het totaalbeeld. 

 
Doordat het situatiebeeld bestaat uit koppelingen tussen de eigen beelden van een of meerdere 
teams, is het van belang dat de regievoerder zorg draagt voor een breder beeld dan alleen het eigen 
beeld van het team. Neem daarom in het totaalbeeld ook informatie op over de reden van 
opschaling, een beknopte taakverdeling tussen de teams en de scheiding van het bron- en 
effectgebied. Plaats deze informatie bij voorkeur in het beeld en zorg dat deze informatie boven in 
het situatiebeeld staat.  

 
De sectie informatiemanagement bestond tijdens de systeemtest uit 7 personen. Gezien de wijze 
waarop het totaalbeeld is opgesteld tijdens de test is het advies om te kijken op welke wijze het team 
elkaar nog beter kan benutten om tot een optimaler totaalbeeld te komen. Zo zou de ze sectie de 
informatiecoördinator nog verder kunnen ondersteunen bij het opstellen van het totaalbeeld.    

 
Stel het totaalbeeld breder op dan alleen het eigen beeld van het ROT. Denk hierbij aan het 
toevoegen van informatie over de reden van opschaling, een beknopte taakverdeling tussen de 
teams en de scheiding van het bron- en effectgebied. 
Ondersteun als sectie informatiemanagement de informatiecoördinator ROT bij het opstellen van het 
totaalbeeld.  
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Gemeentelijke crisisorganisatie 

 
Door onduidelijkheid over het wel of niet deelnemen van de teams binnen de crisisorganisatie bevolkingszorg 
tijdens de systeemtest, is de alarmering van de teams in eerste instantie niet in gang gezet. Na een 
oefenaanwijzing is de alarmering alsnog gestart. Hierdoor zijn maar een beperkt aantal functionarissen 
opgekomen op het gemeentehuis van Mill. Namelijk de medewerkers facilitaire ondersteuning (worden vanuit 
de meldkamer standaard gealarmeerd vanaf GRIP 3) en de teamleider ruimtebeheer. De teamleiders opvang 
en nafase zijn eveneens gealarmeerd en geïnformeerd, maar gezien het moment van alarmeren en het 
afronden van de test, zijn deze functionarissen niet meer opgekomen. De conclusies die gedaan kunnen 
worden ten aanzien van de gemeentelijke crisisorganisatie zijn hierdoor beperkt.  
 
Belangrijkste aandachtspunten die naar voren zijn gekomen is de bekendheid met het werken met Smart 
Respond en het actief zoeken naar informatie. Met name bij de medewerkers facilitair was onduidelijk hoe 
Smart Respond werkte met als gevolg dat er meer functionarissen zijn opgekomen dan noodzakelijk. 
Daarnaast mogen medewerkers zich meer bewust worden van de mogelijkheden om zelfstandig al informatie 
te gaan zoeken wanneer zij nog geen opdrachten hebben gekregen maar al wel zijn gealarmeerd.  
 

Aanbevelingen:  
Besteed in opleidingsactiviteiten van lokale crisisfunctionarissen nadrukkelijker aandacht aan de 
alarmering, opkomst en de werkwijze van Smart Respond.  
Vergroot het bewustzijn van medewerkers en teamleiders op taken en werkzaamheden die zij al 
kunnen uitvoeren wanneer zij nog geen opdrachten hebben ontvangen vanuit hun 
hoofdtaakorganisatie. 
 

Communicatie 
 
Van de uitkomsten van de systeemtest is een infographic gemaakt die in één oogopslag de essentie 
weergeeft van de test, de resultaten en het vervolg daarvan. Deze infographic zal worden gebruikt in de 
communicatie over de resultaten van de systeemtest 2017. 
 

Procesgang 
 

Processtap Datum 

 
Regiegroep  (advisering) 

 
8 februari 2018 

Veiligheidsdirectie (advisering)  19 februari 2018 

Dagelijks Bestuur (besluitvorming) 28 februari 2018 

Algemeen Bestuur (kennisname) 12 april 2018 

  

Voorstel 
 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld als volgt te besluiten: 
 
1. Kennis te nemen van het rapport van de systeemtest 2017, de infographic en de aanbevelingen in dit 

voorstel.  
 

      

Akkoord Ja  Nee  Afwijkend besluit   

 
Secretaris:  dr. ir. P. Verlaan MCDm    Paraaf:  …………… 
 

Bijlage(s) 

1. Rapportage systeemtest 2017. 
2. Infographic resultaten systeemtest 2017. 
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Over dit document 

 

Doel Het doel van dit document is om aan de hand van gedane observaties tijdens de 

systeemtest 2017 een verslag te doen van het functioneren van de hoofdstructuur 

van de ramp- en crisisorganisatie in haar geheel. Getoetst wordt aan de bepalingen 

van het Besluit veiligheidsregio’s.  

Voor wie De evaluatie is primair bedoeld voor de eigen organisatie. Op basis van de 

bevindingen uit de systeemtest worden aanbevelingen gedaan die tot optimalisering 

en/of verbetering van de multidisciplinaire samenwerking binnen de veiligheidsregio 

Brabant-Noord (verder te noemen: VRBN) moeten leiden. 

Secundair is de evaluatie bedoeld voor het afleggen van verantwoording aan het 

Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio over het functioneren van de 

hoofdstructuur, alsmede het verstrekken van relevante informatie aan de Inspectie 

van het Ministerie van Justitie en Veiligheid ten behoeve van het door hen uit te 

brengen rapport De Staat van de Rampenbestrijding 2017. 

Opdrachtgever Opdrachtgever voor de systeemtest is de Veiligheidsdirectie van de VRBN. 

Leeswijzer In het document wordt een overzicht gegeven van de scores die zijn behaald. Hierbij 

worden de toetsingscriteria in kernwoorden weergeven om zo in één oogopslag 

inzicht te krijgen in het behaalde resultaat. 

Hoofdstuk 1 bevat de conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van de test. 

Hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 bevatten de toetsingscriteria en bevindingen. Waarbij in 

hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de hoofdstructuur en in hoofdstuk 3 op de 

gemeentelijke crisisorganisatie.  
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Scores toetsingskader 
In onderstaande samenvatting zijn de scores weergegeven van de verschillende toetsingsvragen. 

Geprobeerd is om de vragen zo veel mogelijk te beantwoorden met de scores “Ja”, “Nee” en 

“N.v.t.”. Wanneer het antwoord van een toetsingsvraag is opgebouwd uit waarnemingen in 

verschillende teams waarbij geen sprake is van een eenduidig antwoord (zoals bij het onderdeel 

informatiemanagement) kan de vraag ook de score “deels” krijgen.  

 

Organisatie 

Pagina 11 

Nee - Beschrijving van alle onderdelen 

hoofdstructuur in regionale 

opschalingsregeling 

Ja - Opkomst van alle onderdelen 

hoofdstructuur 

 

Pagina 13 

Ja - Samenstelling CoPI 

N.v.t. - Deelname liaison-Vitaal aan CoPI 

N.v.t. - Afwezigheid van een 

informatiemanager 

Nee - Ontkleurd leider CoPI 

 

Pagina 15 

Ja - Taakuitvoering CoPI 

Ja - Afstemming met andere betrokken 

partijen door CoPI 

Ja - Contact CoPI en ROT 

Nee - Advisering CoPI richting ROT 

 

Pagina 16 

Ja - Samenstelling TBz 

 

Pagina 17 

Ja - Taakuitvoering TBz 

Ja - Opstarten voorlichting 

Ja - Opstarten Opvang en Verzorging 

Ja - Opstarten CRIB 

Ja - Contact team bevolkingszorg en ROT 

Ja - Advisering TBz richting ROT     

 

Pagina 19 

Ja - Samenstelling ROT   

Ja - Samenstelling secties 

N.v.t. - Deelname liaison-Vitaal aan ROT 

 

Pagina 20 

Nee - Taakuitvoering ROT 

Ja - Afstemming met andere betrokken 

partijen door ROT 

Ja - Contact ROT met GBT 

Nee - Advisering ROT aan GBT 

 

Pagina 23 

Ja - Samenstelling GBT 

N.v.t. - Deelname liaison-Vitaal aan GBT 

Pagina 24 

Ja - Burgemeester is voorzitter van GBT 

Ja - Advisering leden GBT aan burgemeester 

 

Alarmering 

Pagina 25 

Ja - Document grootschalige alarmering 

Ja - Document vastgesteld door het bestuur 

van de veiligheidsregio 

Ja - Mandatering meldkamer  

 

Pagina 26 

Ja - CaCo vastgelegd in planvorming 

Nee - Rol van CaCo vervuld tijdens test 

N.v.t. - Taakuitvoering CaCo 

 

Pagina 27 

Nee - Planvorming afhandeling meldingen 

N.v.t. - Vaststelling document 

 

Pagina 28 

Ja - Alarmering binnen 2 minuten na 

opschaling  

Ja - Informeren burgemeester door 

meldkamer 

 

Pagina 29 

Ja - Alarmering aanvullende eenheden en 

functionarissen 

 

Pagina 30 

N.v.t. - Incidentbeschrijving meldkamer 

N.v.t. - Schriftelijke beschikbaarheid 

incidentbeschrijving 

N.v.t. - Beschikbaar stellen 

incidentbeschrijving aan functionarissen 

 

Opschaling 

Pagina 32 

Nee - Opkomst CoPI 

Nee - Opkomst ROT 

Ja - Opkomst leidinggevende sectie IM 

Nee - Opkomst leidinggevende communicatie  

Nee - Opkomst sectie IM 

Ja - Opkomst overige secties 

Ja - Opkomst sectie bevolkingszorg 

Nee - Opkomst GBT 
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Pagina 36 

Nee - Planvorming t.a.v. continuïteit 

N.v.t. - Borging continuïteit o.b.v. 

planvorming 

 

Informatiemanagement 

Pagina 37 

Nee - Planvorming informatiemanagement 

N.v.t. - Uitvoering planvorming 

 

Pagina 38 

Deels - Relevante informatie in totaalbeeld 

Nee - Groepering informatie in totaalbeeld 

 

Pagina 40 

Ja - Aanwezigheid netcentrisch systeem 

Ja - Tegenstrijdigheden in informatie 

Deels - Aansluiting van alle relevante 

partijen op het LCMS 

 

Pagina 41 

Deels - Bijhouden eigen beeld  

Ja - Totaalbeeld t.b.v. het GBT 

Deels - Opstellen besluitenlijst GBT 

 

Pagina 42 

Deels - Informatie in eigen beelden  

 

Pagina 46 

Deels - Verwerken van informatie binnen 10 

minuten 

 

Pagina 47 

Deels - Beschikbaar stellen van eigen 

beelden aan andere onderdelen 

Nee - Beschikbaar stellen besluitenlijst GBT 

aan andere onderdelen 

Ja - Beschikbaar stellen eigen beelden aan 

andere partijen 

Deels - Beschikbaar stellen eigen beeld aan 

onderdeel dat totaalbeeld bijhoudt 

 

Pagina 48 

Ja - Besluitvorming o.b.v. actueel beeld 

 

Pagina 49 

N.v.t. - Terugkoppeling niet uitvoeren van 

opdrachten 

N.v.t. - Herformulering van opdrachten 

 

Gemeentelijke crisisorganisatie 

Pagina 50 

Ja - Alarmering van gemeentelijke 

organisatie 

 

Pagina 51 

Nee - Opkomst communicatie  

Nee - Samenstelling communicatie 

 

Pagina 52 

N.v.t. - Opkomst en samenstelling opvang en 

verzorging 

 

Pagina 53 

Ja - Opkomst en samenstelling CRIB 

 

Pagina 54 

Ja - Communicatie teams en sectie 

bevolkingszorg 

 

Pagina 55 

Deels - Taakuitvoering 

N.v.t. - Afstemming tussen teams 

Nee – Pro-activiteit teams  

Ja - Bekendheid regionale aansturing    

Ja - Structuur in vergaderingen 

N.v.t. - Logistieke problemen    

Ja - Effectieve taakuitvoering 

 

Pagina 57 

Nee - Netcentrisch werken binnen de teams 

Ja - Beschikbaar stellen eigen beeld sectie 

Bevolkingszorg aan teams 
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1 Oefen- en evaluatiemethodiek 

 

Datum 7 november 2017 

Locaties De systeemtest heeft plaatsgevonden op verschillende locaties, te weten, het Meld- 

en coördinatiecentrum (MCC) te Eindhoven waar de meldkamer actief was. Het 

commando plaats incident (CoPI) is opgekomen op de fictieve incidentlocatie in de 

gemeente Mill. Het regionaal operationeel team (ROT) was actief op het kantoor van 

de veiligheidsregio in ’s-Hertogenbosch. En het gemeentelijk beleidsteam (GBT) was 

actief op het gemeentehuis van de gemeente Mill.  

Hoogste GRIP-

niveau 

Voorafgaand aan de oefening is de afbakening van deze oefening vastgesteld op 

maximaal GRIP 3. 

Methodiek en 

Bronnen 

Bekeken is op welke wijze de onderdelen van de rampenbestrijdingsorganisatie het 

incident hebben aangepakt c.q. uitgevoerd. De bevindingen in dit evaluatierapport 

zijn gebaseerd op feitelijke informatie uit het Landelijk Crisis Management Systeem 

(LCMS), de inbreng van de waarnemers en evaluator en het GMS (Gemeenschappelijk 

Meldkamer Systeem). Het rapport is mede tot stand gekomen door middel van de 

inzet van de Enquirya-App. Dit betreft een softwareprogramma waarmee de 

waarnemingen tijdens de systeemtest op geautomatiseerde wijze worden 

samengevoegd in een conceptevaluatierapport. Hierbij is tevens gebruik gemaakt van 

het door de Inspectie van Justitie en Veiligheid beschikbaar gestelde format voor een 

evaluatierapportage van de systeemtest. 

Scenario Het is dinsdagavond 20:00 uur. De Vliegbasis Volkel heeft het piket van QRA. De 

Quick Reaction Alert (QRA) is een zeer hoge staat van paraatheid, waarbij 

gevechtsvliegtuigen worden gebruikt om het luchtruim van de NAVO te beschermen 

en om nationale taken uit te voeren. 

Om 19.55 uur ontvangt het piket QRA een scramble. Na 5 minuten stijgen kort na 

elkaar twee F-16 op. Net nadat beide toestellen in de lucht zijn krijgt het eerste 

toestel een bird-hit (vogels in de motor). Het toestel begint ongecontroleerde 

bewegingen te maken en raakt het tweede achterop komende toestel. De piloten 

proberen de toestellen weer onder controle te krijgen. Dit mislukt en beide toestellen 

storten neer in de gemeente Mill. 

Om 20.02 uur belt de dienstdoende centralist van de AC-KLU de meldkamer 

brandweer van de veiligheidsregio Brabant-Noord en meldt een klein 

luchtvaartongeval in zone 2. 
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2 Conclusies en aanbevelingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de systeemtest op 7 november 2017 heeft de veiligheidsregio Brabant-Noord 

haar crisisorganisatie getest. Door het simuleren van een grootschalig incident is 

gekeken naar de mate waarin de crisisorganisatie in staat is een ramp te bestrijden of 

een crisis te beheersen. 

 

Ondanks dat het een momentopname is en dat het slagen van een crisisorganisatie 

van vele factoren afhankelijk is, is geprobeerd om in deze evaluatie een zo’n 

realistisch mogelijk beeld te geven van de werking van de crisisorganisatie.  

 

In dit hoofdstuk worden de conclusies beschreven die zijn gedaan op basis van de 

waarnemingen tijdens de systeemtest. Per conclusie worden aanbevelingen gegeven 

ter verbetering en/of optimalisering van de crisisorganisatie. 

 

In vervolg van het document zijn de bevindingen terug te lezen die ten grond slag 

liggen aan de conclusies. 

2.1 Organisatie 
 

Samenstelling De organisatie van het CoPI, ROT, GBT en de stafsecties is op orde. Zo is in alle 

teams de kernbezetting opgekomen. Daarnaast heeft elk team oog gehad voor de 

externe partijen (liaison vliegbasis Volkel) die bij het team betrokken moesten 

worden.  

Taakuitvoering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanbevelingen 

Taakuitvoering 

 

 

 

Een groot deel van de voorschreven taken zijn door de teams goed opgepakt. Zo 

heeft het CoPI sturing gegeven aan de operationele inzet, is er afstemming geweest 

tussen teams over beeld en taakuitvoering (CoPI <> ROT, ROT <> GBT). Heeft de 

stafsectie bevolkingszorg de taken als opvang, verwanteninformatie (het registreren 

van de slachtoffers artikel 2.1.3. lid 2) en voorlichting (via de taakorganisatie 

communicatie) op zich genomen. Tot slot hebben de adviseurs in het GBT de 

burgemeester actief geadviseerd.  

 

Anderzijds zijn er ook taken die nog voor verbetering vatbaar zijn. Zo is tijdens de 

overleggen van het CoPI onvoldoende gebleken dat de Leider CoPI volledig ontkleurd 

heeft gehandeld. Door een sterkte focus op de bestrijding lag het zwaartepunt van de 

bestrijding bij de brandweer met als gevolg dat de belangen van de kolommen GHOR, 

politie, bevolkingszorg en communicatie onvoldoende zijn gewogen in de oordeel- en 

besluitvorming.  

 

Daarnaast is de advisering van het CoPI aan het ROT en de advisering van het ROT 

aan het GBT een punt van verbetering. Zo had het CoPI meer stil mogen staan bij 

zaken die relevant waren om voor te leggen aan het ROT. Het ROT heeft daarentegen 

wel stilgestaan bij de punten die voorgelegd moesten worden aan het GBT, maar had 

daarbij concreter moeten zijn in de beslispunten die zij voor wilde leggen en de 

eventuele adviezen vanuit het ROT aan het GBT.   

 

CoPI: Spiegel de thema’s in de oordeelsvorming aan alle kolommen in het CoPI. Pak 

hierbij ook als vertegenwoordiger positie in het overleg om eigen belangen en thema’s 

in te brengen. Hiermee moet worden voorkomen dat de focus volledig bij één kolom 

komt te liggen en daarmee de belangen van andere kolommen onderbelicht blijven.  

CoPI: Besteed in het overleg specifiek aandacht aan de zaken die overgedragen 

moeten worden aan het ROT en/of welke adviezen aan het ROT meegegeven kunnen 

worden.  
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ROT: Formuleer concrete adviezen en/of strategische vraagstukken die opgepakt 

moeten worden in het GBT. Neem deze taak op in de standaard agenda van het ROT-

overleg.  

2.2 Alarmering 
 

Planvorming Veiligheidsregio Brabant-Noord beschikt over een groot deel van de benodigde 

planvorming ten aanzien van het alarmeringsproces. Zo ligt er een convenant met 

afspraken over de uitwijk van de meldkamer bij uitval van de processen en staat in de 

GRIP-regeling de algemene motivatie beschreven om bij een incident tot een bepaald 

GRIP-niveau op te schalen en zijn specifieke criteria voor grootschalige alarmering 

opgenomen in de rampbestrijdingsplannen.  

Wat ontbreekt is de werkwijze (en daarmee planvorming) waarop meldingen die geen 

verband houden met een ramp of crisis ten tijde van de rampenbestrijding of 

crisisbeheersing worden afgehandeld. Momenteel beschikt de meldkamer niet over de 

technische mogelijkheden om deze scheiding te maken. In de toekomst is het de 

bedoeling om dit met het LMO te regelen.  

Alarmering Het alarmeringsproces in de meldkamer is goed verlopen. De eenheden zijn binnen 

twee minuten na opschaling gealarmeerd. Hierbij zijn door de meldkamer gelijktijdig 

en/of aansluitend andere functionarissen en eenheden gealarmeerd.  

Leiding 

meldkamer 

 

 

 

 

 

Aanbeveling 

Leiding 

meldkamer 

 

De veiligheidsregio Brabant-Noord heeft de functie van CaCo onvoldoende geborgd. 

Hierdoor is tijdens de test geen invulling gegeven aan de functie van CaCo en heeft de 

meldkamer op een groot deel van de toetsingscriteria onvoldoende of n.v.t. gescoord.  

De rol van CaCo is daarentegen wel beschreven in de planvorming, daarnaast zijn 

enkele centralisten opgeleid in deze rol. Geconcludeerd kan echter worden dat deze 

maatregelen onvoldoende zijn om (altijd) invulling te geven aan de rol van CaCo.   

 

CaCo: Investeer in de rol van CaCo door functionarissen op te leiden, te trainen en te 

benoemen in deze functie. Hiermee zijn taken geborgd zoals multidisciplinaire 

afstemmen en eenhoofdige leiding. 

2.3 Opschaling 

 

Opkomst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanbeveling 

Opkomst 

 

De bezettingen van het CoPI, ROT en GBT waren (net) niet binnen de gestelde 

opkomsttijd compleet. Zo had het ROT een overschrijding van 7 minuten en het GBT 

van 1 minuut. De overschrijding van het CoPI was 42 minuten. 

 

Mogelijke verklaring voor de overschrijding van het CoPI en ROT is het niet mogen 

gebruiken van optische en geluidssignalen. Gezien de overschrijding van de 

communicatieadviseur COPI zal hier een andere oorzaak aan ten grondslag liggen. 

 

De secties brandweer, politie, GHOR en bevolkingszorg (welke ook getoetst als het 

team bevolkingszorg) waren allen binnen de gestelde opkomsttijd van 60 en 

respectievelijk 90 minuten operationeel.  

Door een afwijkende opkomsttijd van 30 minuten voor het hoofd taakorganisatie 

communicatie en de sectie informatiemanagement hebben deze niet kunnen voldoen 

aan de gestelde opkomsttijd. 

 

Opkomst: Doe navraag bij de betreffende functionaris over de reden van het niet 

halen van de opkomsttijd, zodat eventuele knelpunten wellicht kunnen worden 

weggenomen. 
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2.4 Informatiemanagement 

 

Eigen beeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanbevelingen 

Eigen beeld 

Het CoPI, ROT en de stafsectie bevolkingszorg hebben een eigen beeld bijgehouden en 

dit beeld veelal binnen 10 minuten na afronding van het overleg via het LCMS gedeeld. 

Het GBT hield een eigen beeld bij in een notulen, de acties en besluiten zijn hierbij niet 

gedeeld in het LCMS. 

 

Kijkend naar de wijze waarop de eigen beelden zijn samengesteld kan geconcludeerd 

worden dat het CoPI bij het opstellen van het eigen beeld gewerkt heeft met thema’s. 

Hierdoor was informatie gegroepeerd en was het beeld overzichtelijk. Aandachtspunt is 

het beschikbaar houden en aanbieden van alle relevante informatie in het eigen beeld. 

Zo is gedurende de test inzichtelijk welke objecten betrokken zijn, maar bij het 

afronden van de test is deze informatie verwijderd uit het eigen beeld in het LCMS. 

Daarnaast ontbreekt soms specifieke informatie, bijvoorbeeld als het gaat om risico’s 

(waarom moeten personen in het brongebied ontsmet worden?).  

Het eigen beeld van het ROT is opgebouwd uit verslagen van de overleggen. Hierdoor 

is informatie niet snel inzichtelijk waardoor het lastig is om een actueel beeld te 

vormen van de aanpak van het ROT. Tevens is de actie- en besluitenlijst niet gevuld en 

zijn acties soms geformuleerd als vraag. Tot slot bevat, net als bij het CoPI, het eigen 

beeld niet alle essentiële informatie, denk aan risico’s, aanpak en benodigde mensen.  

Het eigen beeld van de stafsectie Bevolkingszorg werd bijgehouden op een flip-over en 

in het LCMS. Hierbij heeft de stafsectie zich bij het vullen van het LCMS beperkt tot het 

plaatsen van informatie die multi-relevant was. Aandachtspunt ten aanzien van het 

LCMS is het werken met bullets en het verwijderen van onnodige timestamps wat de 

leesbaarheid van het beeld ten goede komt. Daarnaast is het van belang om 

verouderde informatie te verwijderen of aan te passen. Bijvoorbeeld als het gaat om 

de opvanglocatie.  

 

Informatiemanagement algemeen: Neem in het  eigen beeld alle relevante 

informatie op. Maak hierbij gebruik van een checklist om te controleren of alle 

essentiële informatie in het beeld is verwerkt.  

CoPI: Het is goed om informatie te verwijderen wanneer deze verouderd is, blijf echter 

oog houden voor het behouden van een volledig beeld, zodat bij aflossing of opschaling 

voldoende informatie beschikbaar is om deze te duiden voor functionarissen die het 

beeld lezen van het CoPI.  

ROT: Verwerk informatie thematisch, maak hierbij gebruik van de thema’s die het 

LCMS aanreikt in het tabblad.  

GBT: Verwerk de acties en besluiten die in het GBT worden geformuleerd in het LCMS 

zodat de voortgang van het GBT inzichtelijk is voor andere teams. 

Stafsectie Bz: Cluster informatie en verwijder of pas oude informatie aan zodat een 

actueel beeld beschikbaar is in het LCMS.  

Totaalbeeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het totaalbeeld (situatiebeeld in LCMS) bestond uit een koppeling van de velden meteo 

en eigen beeld ROT. Specifieke conclusies ten aanzien van het eigen beeld van het ROT 

zijn opgenomen in de vorige alinea en zijn hiermee ook van toepassing op het 

totaalbeeld. 

 

Doordat het situatiebeeld bestaat uit koppelingen tussen de eigen beelden van een of 

meerdere teams, is het van belang dat de regievoerder zorg draagt voor een breder 

beeld dan alleen het eigen beeld van het team. Neem daarom in het totaalbeeld ook 

informatie op over de reden van opschaling, een beknopte taakverdeling tussen de 

teams en de scheiding van het bron- en effectgebied. Plaats deze informatie bij 

voorkeur in het beeld en zorg dat deze informatie boven in het situatiebeeld staat.  

 

De sectie informatiemanagement bestond tijdens de systeemtest uit 7 personen. 

Gezien de wijze waarop het totaalbeeld is opgesteld tijdens de test is het advies om te 



Systeemtest 2017 - Evaluatieverslag 
 

- 9 - 

 

 

 

 

Aanbevelingen 

Totaalbeeld 

 

 

 

 

 

kijken op welke wijze het team elkaar nog beter kan benutten om tot een optimaler 

totaalbeeld te komen. Zo zou de ze sectie de informatiecoördinator nog verder kunnen 

ondersteunen bij het opstellen van het totaalbeeld.    

 

Totaalbeeld: Stel het totaalbeeld breder op dan alleen het eigen beeld van het ROT. 

Denk hierbij aan het toevoegen van informatie over de reden van opschaling, een 

beknopte taakverdeling tussen de teams en de scheiding van het bron- en 

effectgebied. 

Sectie informatiemanagement: Ondersteun als sectie informatiemanagement de 

informatiecoördinator ROT bij het opstellen van het totaalbeeld.  

2.5 Gemeentelijke crisisorganisatie 
 

Opkomst en 

taakuitvoering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanbevelingen 

Opkomst en 

taakuitvoering 

Door onduidelijkheid over het wel of niet deelnemen van de teams binnen de 

crisisorganisatie bevolkingszorg tijdens de systeemtest, is de alarmering van de teams 

in eerste instantie niet in gang gezet. Na een oefenaanwijzing is de alarmering alsnog 

gestart. Hierdoor zijn maar een beperkt aantal functionarissen opgekomen op het 

gemeentehuis van Mill. Namelijk de medewerkers facilitaire ondersteuning (worden 

vanuit de meldkamer standaard gealarmeerd vanaf GRIP 3) en de teamleider 

ruimtebeheer. De teamleiders opvang en nafase zijn eveneens gealarmeerd en 

geïnformeerd, maar gezien het moment van alarmeren en het afronden van de test, 

zijn deze functionarissen niet meer opgekomen. De conclusies die gedaan kunnen 

worden ten aanzien van de gemeentelijke crisisorganisatie zijn hierdoor beperkt.  

 

Belangrijkste aandachtspunten die naar voren zijn gekomen is de bekendheid met het 

werken met Smart Respond en het actief zoeken naar informatie. Met name bij de 

medewerkers facilitair was onduidelijk hoe Smart Respond werkte met als gevolg dat 

er meer functionarissen zijn opgekomen dan noodzakelijk. Daarnaast mogen 

medewerkers zich meer bewust worden van de mogelijkheden om zelfstandig al 

informatie te gaan zoeken wanneer zij nog geen opdrachten hebben gekregen maar al 

wel zijn gealarmeerd.  

 

Alarmering: Besteed in opleidingsactiviteiten van lokale crisisfunctionarissen 

nadrukkelijker aandacht aan de alarmering, opkomst en de werkwijze van Smart 

Respond.  

Taakuitvoering: Vergroot het bewustzijn van medewerkers en teamleiders op taken 

en werkzaamheden die zij al kunnen uitvoeren wanneer zij nog geen opdrachten 

hebben ontvangen vanuit hun hoofdtaakorganisatie. 
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3 Basisvereisten 

 

3.1 Inleiding 
 

 In dit hoofdstuk worden bevindingen uit de systeemtest naast de artikelen uit de 

basisvereisten gelegd. Per artikel worden steeds de bevindingen weergegeven en wordt 

vervolgens geconcludeerd of aan de eisen uit het artikel is voldaan. Hierbij wordt alleen 

stil gestaan bij die artikelen die gelet op het GRIP-niveau van toepassing zijn. 

 

Achtereenvolgend komt aan de orde: Organisatie, Alarmering, Opschaling, 

Informatiemanagement en de gemeentelijke crisisorganisatie. 

 

3.2 Organisatie 

 

Besluit 
veiligheidsregio's 

 

 

Normering Antwoord Toelichting  

   

Zijn alle onderdelen van de hoofdstructuur 

zoals beschreven in artikel 2.1.1 opgenomen 

in een regionale opschalingsregeling? 

Nee 

De beschrijving van de meldkamer, het 

CoPI, het ROT en het beleidsteam zijn 

opgenomen in het regionaal crisisplan 

(RCP) en de Gecoördineerde Regionale 

Incidentbestrijdings Procedure (GRIP).  

Het team bevolkingszorg is vormgegeven 

in de stafsectie bevolkingszorg. De 

inrichting van het team bevolkingszorg 

(stafsectie bevolkingszorg) is niet specifiek 

opgenomen in het RCP en de GRIP-

procedure. 

   

Zijn alle onderdelen, gezien het 

scenario/incident, van de hoofdstructuur 

opgekomen zoals beschreven in artikel 2.1.1? 

Ja 

De meldkamer, het CoPI, het ROT, het 

GBT en de stafsectie bevolkingszorg (TBz) 

zijn opgekomen. 

 
Bron: 

- Waarneming Meldkamer 

- Waarneming CoPI 

- Waarneming ROT  

- Waarneming GBT 
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- Regionaal Crisisplan 2016-2019 

- Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) 

- Waarneming opkomst stafsecties 
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Besluit 

veiligheidsregio's 

 

 

Normering Antwoord Toelichting  

   

Bestaat het commando plaats incident uit alle 

functionarissen zoals omschreven in artikel 

2.1.2. lid 1? 

Ja 

Het CoPI bestond uit de Leider CoPI, OvD-

Brandweer, OvD-GHOR, OvD-Politie, OvD-

Informatievoorziening en functionaris 

crisiscommunicatie. Daarnaast is conform 

het RCP de OvD-bevolkingszorg en AGS 

aangesloten. 

   

Heeft aan het CoPI een liaison Vitaal-CoPI 

deelgenomen? 
N.v.t. 

Aan het CoPI hebben geen 

vertegenwoordigers van vitale partijen 

deelgenomen.  

 

Wel is een liaison van de vliegbasis Volkel 

aangesloten. Het scenario gaf geen 

aanleiding om andere liaisons uit te 

nodigen.  
   

Bij afwezigheid van een informatiemanager, 

wordt in het commando plaats incident 

voorzien in de functionaliteit 

informatiemanagement? 

N.v.t. 
In de functionaliteit 

informatiemanagement was voorzien 

   

Fungeert de leider commando plaats incident 

als ontkleurd leider? 
Nee 

De Leider CoPI richtte zich voornamelijk 

op de bestrijding van het incident en 

gebruikte daarbij de input vanuit de 

verschillende kolommen. Het belang van 

de kolommen geneeskundige zorg, politie 

en bevolkingszorg waren hierin 

onderschikt aan die van de repressieve 

inzet van de brandweer. Dit uitte zich in 

de punten die in het CoPI werden 

besproken (focus op brandbestrijding en 

ontsmetting) en de mate waarin belangen 

van alle deelnemers in het team werden 

gewogen (deze waren ongelijkwaardig 

gezien de focus op de brandbestrijding).  

 

De drie andere kolommen werden door 

deze aanpak minder betrokken in het 

incident. Bewust of onbewust is ervan 

uitgegaan dat deze kolommen hun 

processen op orde hadden. Gevolg was 

dat door deze keuze effecten van 

besluiten niet werden gespiegeld aan de 
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Normering Antwoord Toelichting  

   

belangen van de andere kolommen.  

 

Geconcludeerd kan worden dat de leider 

onvoldoende ontkleurd leiding heeft 

gegeven aan het CoPI door te veel de 

focus te leggen op de brandbestrijding en 

te weinig de effecten hiervan te spiegelen 

aan de andere kolommen. In dit scenario 

heeft dit echter niet geleid tot knelpunten.  

 

Bron: 

- Waarneming CoPI 

- Uitdraai LCMS 
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Besluit 
veiligheidsregio's 

 

 

Normering Antwoord Toelichting  

   

Is er bij de taakuitvoering van het commando 

plaats incident sprake van sturing en 

coördinatie van de operationele inzet? 

Ja 

Het CoPI stelde prioriteiten en formuleerde 

concrete acties voor de eenheden in het 

veld. 

 

In het eerste overleg was er vooral sprake 

van beeldvorming en werd er beperkt op 

prioriteiten gestuurd. 

 

In het tweede overleg werden de 

prioriteiten door Leider CoPI aan het einde 

van het overleg benoemd. De volgorde 

voor het CoPI was:  

1. Blussen  

2. Veilig werken in gebied met 

composiet 

3. Afvoeren van slachtoffers. 

 

Het derde overleg werd prioriteit gegeven 

aan:  

1. Het uitsluiten van hydrazine 

2. Ontsmetting 

3. Handelingsperspectief bij langdurig 

afzetten gebied 
   

Is er bij de taakuitvoering van het commando 

plaats incident sprake van afstemming met 

andere betrokken partijen? 

Ja 

De Leider CoPI heeft overleg gehad met de 

meldkamer en het ROT. Daarnaast was er 

afstemming met de OC van de luchthaven. 
   

Is er contact tussen het commando plaats 

incident en het regionaal operationeel team? 
Ja 

De Leider CoPI had tussen de overleggen 

van het CoPI telefonisch contact met de 

operationeel leider. 
   

Worden vanuit het commando plaats incident 

adviezen gecommuniceerd richting het 

regionaal operationeel team, die tijdens de 

het overleg naar voren zijn gebracht? 

Nee 

De Leider CoPI verstrekte informatie over 

het beeld naar het ROT. Hierbij werden 

geen vragen en/of adviezen geformuleerd 

richting het ROT. 

 

Bron: 

- Waarneming CoPI 

- Waarneming ROT 
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Besluit 
veiligheidsregio's 

 

 

Normering Antwoord Toelichting 

   

Bestaat het team bevolkingszorg uit de 

functionarissen zoals omschreven in artikel 

2.1.3. lid 1? 

Ja 

Het team bevolkingszorg bestond uit de 

functionarissen zoals is opgenomen in 

artikel 2.1.3, lid 1 Bvr. Het team bestond 

uit een AC bevolkingszorg belast met de 

leiding van het team. Een Hoofd Informatie 

(dubbele bezetting) belast met het 

informatiemanagement, een Hoofd 

Ondersteuning, een Hoofd Omgevingszorg, 

een Hoofd Publieke Zorg en een liaison 

SIS.  

 

In het team was geen functionaris 

aanwezig die belast was met de 

coördinatie van crisiscommunicatie. 

Afstemming over het proces communicatie 

verliep via de communicatieadviseur ROT.  

Buiten de overleggen van het ROT hield de 

communicatieadviseur ROT contact met de 

AC Bevolkingszorg over o.a. de 

communicatieboodschap en –lijnen. De 

communicatieadviseur koppelde deze 

uitkomsten vervolgens terug aan de 

taakorganisatie communicatie. Hiermee 

was er niet te allen tijde fysiek een 

functionaris aanwezig in het team, maar 

heeft team wel invulling gegeven aan het 

proces communicatie.  

 

Bron: 

- Waarneming stafsectie bevolkingszorg 
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Besluit 
veiligheidsregio's 

 

 

Normering Antwoord Toelichting 

   

Neemt team bevolkingszorg de taken op zich 

zoals omschreven in lid 2 van het artikel? 
Ja 

De stafsectie bevolkingszorg heeft gezien 

het scenario de taken uitgevoerd zoals 

omschreven in artikel 2.1.3. lid 2.  

   

Worden afhankelijk van het scenario de 

benodigde deelprocessen Voorlichting 

opgestart? 

Ja 

Crisiscommunicatie werd via het hoofd 

Communicatie opgestart, linking pin was 

de communicatieadviseur ROT die het 

contact onderhield tussen de AC 

bevolkingszorg en de taakorganisatie 

communicatie.  

 

In de taakorganisatie communicatie werd 

onder andere een 

publieksinformatienummer (PIN) ingesteld. 

Daarnaast werd in overleg met de AC 

bevolkingszorg en de 

communicatieadviseur ROT gewerkt aan 

het handelingsperspectief voor de 

inwoners van de getroffen gemeente. 

   

Worden afhankelijk van het scenario de 

benodigde deelprocessen Opvang en Verzorg 

opgestart? 

Ja 

De stafsectie bevolkingszorg besloot om 

21.36 uur de taakorganisatie Publieke zorg 

te alarmeren. 

   

Worden afhankelijk van het scenario de 

benodigde deelprocessen registreren 

slachtoffers opgestart? 

Ja 
De stafsectie bevolkingszorg besloot om 

21.30 uur om het SIS te activeren.  

   

Is er contact tussen het team bevolkingszorg 

en het regionaal operationeel team? 
Ja 

De AC-Bz is leidinggevende van 

bevolkingszorg en geeft sturing aan de 

stafsectie (TBz). Daarnaast maakte de AC-

Bz deel uit van het ROT waardoor de 

onderlinge afstemming was geborgd. 

   

Worden er vanuit het team bevolkingszorg 

adviezen richting het regionaal operationeel 

team gecommuniceerd, die tijdens de 

vergadering van het team bevolkingszorg naar 

voren zijn gebracht? 

Ja 

De stafsectie bevolkingszorg 

communiceerde adviezen richting het ROT. 

Zo werd aandacht gevraagd voor de 

veiligheid van het eigen personeel en de 

gevolgen voor de opvanglocatie.  

Daarnaast werd onder aansturing van de 

AC bevolkingszorg nagedacht over de 

impact van het incident: “Wat betekent dit 
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nu voor ons?” “Waar hebben we het 

over?”. Dit met als doel om duiding te 

geven aan de technisch informatie.  

De vragen en adviezen die in het team zijn 

geformuleerd werden door de AC 

bevolkingszorg meegenomen naar het 

ROT. 

 

Bron: 

- Waarneming stafsectie bevolkingszorg 
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veiligheidsregio's 

 

 

Normering Antwoord Toelichting 

   

Bestaat het regionaal operationeel team uit 

alle onderdelen zoals omschreven in artikel 

2.1.4. lid 1? 

Ja 

Het ROT bestond uit de operationeel leider, 

stafsectie brandweer, stafsectie GHOR, 

stafsectie politie, stafsectie bevolkingszorg, 

stafsectie informatiemanagement en een 

functionaris crisiscommunicatie.  

   

Bestaat een sectie minimaal uit een hoofd 

sectie (welke zitting neemt in de plenaire 

sessie) en een medewerker? 

Ja 

Alle secties bestonden uit een hoofd 

(algemeen commandant) en minimaal één 

medewerker.  

   

Heeft aan het regionaal operationeel team een 

liaison Vitaal – ROT deelgenomen? 
N.v.t. 

Aan het ROT hebben geen 

vertegenwoordigers van vitale partijen 

deelgenomen.  

 

Wel is een liaison van de vliegbasis Volkel 

aangesloten. Het scenario gaf geen 

aanleiding om andere liaisons uit te 

nodigen.  

 

Bron: 

- Waarneming ROT 

- Waarneming opkomst secties 
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Normering Antwoord Toelichting  

   

Is er bij de taakuitvoering van het regionaal 

operationeel team sprake van sturing en 

coördinatie van de rampenbestrijding? 

Nee 

Het ROT is driemaal bij elkaar gekomen. In 

deze overleggen zijn tot de volgende acties 

gekomen: 

 

Acties 1ste overleg: 

- AC BZ neemt contact op met 

gemeentesecretaris. 

- Communicatieadviseur checkt of 

het actiecentrum actief is. 

- AC brandweer pakt 

communicatielijn op met Leider 

CoPI. 

- OVR zoekt bevestiging of de 

bewapening conventioneel is en of 

er een nucleaire dreiging o.i.d. aan 

de orde is.  

- De operationeel leider neemt 

contact op met de burgemeester. 

 

Acties 2e overleg 

- AC brandweer actieradius 

hydrazine uitzoeken, MPL aan laten 

sluiten ROT, uitsluitsel 2e CoPI. 

- AC bevolkingszorg opvanglocatie 

organiseren, kwetsbare objecten in 

beeld brengen. 

- AC GHOR slachtofferbeeld 

verhelderen, contact leggen GAGS, 

geneeskundige hulp organiseren 

voor opvanglocatie. 

 

In het derde overleg werden geen acties 

meer uitgezet in verband met het afronden 

van de systeemtest.  

 

Ondanks dat alle leden van het ROT aan de 

slag zijn gegaan met acties, kan 

onvoldoende worden gesproken over 

sturing en coördinatie van de 

rampenbestrijding. Het team had meer 

aandacht mogen hebben voor het 

zwaartepunt van het incident en deze 

concreter kunnen maken. Zo heeft het 

team over veel onderwerpen gesproken en 

kregen alle leden voldoende ruimte om 

hun beelden te delen. Echter het 
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aanbrengen van focus, het doorstappen 

van beeld naar oordeelsvorming en daar 

besluiten aan koppelen inclusief 

actiehouders was te beperkt en had 

concreter gemoeten voor het coördineren 

van de bestrijding.  

   

Is er bij de taakuitvoering van het regionaal 

operationeel team sprake van afstemming 

met andere betrokken partijen? 

Ja 

De operationeel leider heeft overleg gehad 

met de leider CoPI en de burgemeester en 

strategisch adviseur brandweer in het GBT. 

Daarnaast was er afstemming met de 

liaison van de vliegbasis Volkel. 

 

Aandachtspunt is wel dat in het overleg 

niet concreet werd benoemd met welke 

externe partijen buiten het ROT 

afstemming nodig was. Indien afstemming 

nodig was dan vond deze plaats op eigen 

initiatief binnen de eigen kolom plaats.  

   

Is er contact tussen het regionaal operationeel 

team en het GBT? 
Ja 

De eerste keer contact tussen de 

operationeel leider en de burgemeester 

vond om 22.02 uur plaats. Dit was tussen 

het 2e en 3e overleg van het ROT.  

 

De operationeel leider heeft de 

burgemeester om 21.22 uur ook 

geprobeerd te bellen (tussen het 1ste en 2e 

overleg). Op dat moment kon geen contact 

worden gelegd waardoor de operationeel 

leider telefonisch afstemming heeft 

gezocht met de strategisch adviseur 

brandweer in het GBT. Met haar praatte de 

operationeel leider vooral bij over de 

beelden die op dat moment heersten.  

 

Het contact tussen de operationeel leider 

en de burgemeester om 22.02 uur ging 

over:  

- De omgevingsanalyse . 

- Wat precies de werking / effecten 

van het stofje hydrazine was.  

- Of het GBT al helder had wat en 

hoe ze wilden gaan communiceren 

en welke communicatielijnen naar 

buiten gingen lopen. “Moet dat 

vanuit het ROT georganiseerd 

worden of gebeurd dat vanuit het 

GBT?”. 

- De schuldvraag - de operationeel 

leider stelde voor dat de 

burgemeester contact zou leggen 

met de burgemeester van Uden 
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omdat mogelijk samen met hem 

gecommuniceerd moest worden 

over wat er precies was gebeurd 

en hoe dat kon gebeuren (Volkel 

ligt in de gemeente Uden). 

   

Worden er vanuit het regionaal operationeel 

team adviezen richting het GBT 

gecommuniceerd? 

Nee 

In het 2e overleg van het ROT is een lijstje 

opgesteld met vragen en onderwerpen die 

voor het GBT relevant waren. Deze 

besprak de operationeel leider vervolgens 

tijdens het telefonisch contact met de 

burgemeester. 

  

De thema's waren:  

- Oorzaak / schuldvraag 

- Maatschappelijke onrust 

- Communicatie 

 

Hierbij adviseerde de operationeel leider 

richting de burgemeester om contact op te 

nemen met de burgemeester van de 

gemeente Uden om afstemming te vinden 

over de communicatieaanpak.  

 

Het ROT heeft aandacht gehad voor de 

onderwerpen die relevant waren voor het 

GBT. Het ROT heeft geen concrete 

beslispunten met advisering 

gecommuniceerd richting het GBT.  

 

Bron: 

- Waarneming CoPI 

- Waarneming ROT 

- Waarneming GBT 

- Uitdraai LCMS 
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Normering Antwoord Toelichting 

   

Bestaat het gemeentelijk beleidsteam uit de 

functionarissen zoals omschreven in artikel 

2.1.5 lid 1? 

Ja 

Het GBT bestond uit de burgemeester 

(voorzitter GBT), strategisch adviseur 

Brandweer, strategisch adviseur Politie, 

strategisch adviseur GHOR, strategisch 

adviseur bevolkingszorg, 

communicatieadviseur GBT, Officier van 

Justitie, AOV-er, informatiecoördinator en 

verslaglegger.  

   

Heeft aan het gemeentelijk beleidsteam een 

liaison Vitaal – gemeentelijk beleidsteam 

deelgenomen? 

N.v.t.  

Aan het GBT hebben geen 

vertegenwoordigers van vitale partijen 

deelgenomen.  

 

Wel is een liaison van de vliegbasis Volkel 

aangesloten. Het scenario gaf geen 

aanleiding om andere liaisons uit te 

nodigen.  

 
Bron: 

- Waarneming GBT 
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Normering Antwoord Toelichting 

   

Wordt een opgekomen gemeentelijk 

beleidsteam voorgezeten door een 

burgemeester of diens plaatsvervanger? 

Ja 
Het GBT werd voorgezeten door de 

burgemeester van de incidentgemeente. 

   

Geven de opgekomen leden van het 

gemeentelijk beleidsteam vanuit hun eigen 

vakkennis ondersteuning aan de voorzitter 

(burgemeester) bij het nemen van 

beleidsbeslissingen en besluiten? 

Ja 

In het GBT heerste een open 

vergaderhouding. De voorzitter en 

adviseurs spraken elkaar aan op de 

vergaderdiscipline en wanneer het team de 

neiging had om te veel de operatie in te 

duiken.  

Daarnaast vulden de leden het totaalbeeld 

verder aan op basis van de informatie 

vanuit hun eigen kolom en adviseerden zij 

over de thema’s die speelden in de 

oordeelsvorming.  

 

Aandachtspunt is het concretiseren van 

vragen. Zo werden er veel vragen gesteld 

die in de lucht bleven hangen. Bijvoorbeeld 

het opstellen van noodverordening, 

inschakelen NCC i.v.m. diverse 

nationaliteiten, wat te doen met de 

getroffen gebouwen? Advies is om deze 

vragen concreet te maken en als acties uit 

te zetten bij de adviseurs aan tafel, 

bijvoorbeeld door advies in te winnen.  

 
Bron: 

- Waarneming GBT 
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Besluit 
veiligheidsregio's 

 

 

Normering Antwoord Toelichting 

   

Is/zijn er (een) document(en) aanwezig 

waarin de criteria omschreven zijn voor de 

incidenten waarbij de meldkamer tot 

grootschalige alarmering overgaat? 

Ja 

In het document "GRIP 2016, Zorg voor 

veiligheid" staan de uitgangspunten van 

GRIP op- en afschaling beschreven.  

VRBN heeft ervoor gekozen om de 

algemene motivatie om bij een incident tot 

een bepaald GRIP-niveau op te schalen te 

beschrijven. De indeling is gebaseerd op 

de behoefte aan coördinatie en leiding en 

niet op basis van de omvang van het 

rampgebied, bepaalde objecten en/of de 

inzet van specifieke eenheden. 

 

In het geval van de 

rampbestrijdingsplannen (en in het 

specifieke geval van de systeemtest het 

rampbestrijdingsplan van de vliegbasis 

Volkel) wordt wel gewerkt met criteria 

voor grootschalige alarmering.  

   

Voldoet(n) het document/de documenten aan 

de eis dat het is vastgesteld door het bestuur 

van de veiligheidsregio? 

Ja 

Het document “GRIP 2016” is op 13 april 

2017 door het Algemeen Bestuur van 

veiligheidsregio Brabant-Noord 

vastgesteld. 

   

Voldoet(n) het document/de documenten aan 

de eis dat de mandatering van de meldkamer 

expliciet opgenomen in dat of een ander 

document? 

Ja 

In het document "GRIP 2016, Zorg voor 

veiligheid" is opgenomen dat de 

meldkamer (CaCo) gemandateerd is om op 

te schalen tot en met GRIP 2. 

 
Bron: 

- GRIP 2016, Zorg voor veiligheid 

- Rampbestrijdingsplan Vliegbasis Volkel 
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veiligheidsregio's 

 

 

Normering Antwoord Toelichting 

   

Is deze functionaris benoemd in een 

multidisciplinair vastgesteld document? 
Ja 

De rol van CaCo staat beschreven in het 

regionaal crisisplan. Het document is op 13 

april 2017 door het Algemeen Bestuur van 

veiligheidsregio Brabant-Noord 

vastgesteld. 

   

Is deze functie vanaf het moment van 

grootschalige alarmering ingevuld? 
Nee 

Gedurende de systeemtest was er geen 

CaCo beschikbaar en heeft niemand deze 

rol op zich genomen.  

 

Door het ontbreken van een CaCo en de 

keuze om hier niet op andere wijze 

invulling aan te geven zijn onderstaande 

taken onvoldoende ingevuld om hier op te 

kunnen waarnemen. De scores zijn daarom 

op n.v.t. gezet.  

   

Voert de functionaris de volgende drie 

elementen van zijn taakomschrijving uit: 
  

   

Informatie vragen, halen en brengen. N.v.t.  

   

Bewaken van het opschalingniveau, i.c. er 

voor zorgen dat elke dienst van het juiste 

opschalingsniveau op de hoogte is. 

N.v.t.  

   

Prioriteiten stellen in de (meldkamer)besluiten 

van de drie diensten, knopen doorhakken in 

geval van tegenstrijdige belangen tussen de 

drie diensten en afstemmen van de besluiten 

van de drie diensten? 

N.v.t.  

 

Bron: 

- Waarneming Meldkamer 

- Regionaal Crisisplan 2016-2019 
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veiligheidsregio's 

 

 

Normering Antwoord Toelichting 

   

Is beschreven op welke wijze meldingen die 

geen verband houden met een ramp of crisis 

ten tijde van de rampenbestrijding of 

crisisbeheersing worden afgehandeld? 

Nee 

VRBN heeft niet beschreven op welke wijze 

meldingen die geen verband houden met 

een ramp of crisis ten tijde van de 

rampenbestrijding of crisisbeheersing 

worden afgehandeld. 

   

Is dit document door het algemeen bestuur 

van de veiligheidsregio vastgesteld? 
N.v.t.  
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veiligheidsregio's 

 

 

Normering Antwoord Toelichting 

   

Start de meldkamer na de ophoging van het 

opschalingsniveau binnen twee minuten de 

alarmering? 

Ja 

Om 20.06 uur besloot de centralist 

brandweer om op te schalen naar GRIP 3. 

De alarmering werd om 20.07 uur gestart. 

Dit was binnen 2 minuten na opschaling.  

   

Wordt de burgemeester of in het geval artikel 

39 van de wet van toepassing is, de voorzitter 

van de veiligheidsregio en worden de 

betrokken burgemeesters geïnformeerd? 

Ja 

Door de directe opschaling naar GRIP 3 

werd de burgemeester gealarmeerd en 

daarmee geïnformeerd over het incident. 

Daarnaast heeft later in de test nog nadere 

afstemming plaatsgevonden via de 

operationeel leider.  

 
Bron: 

- Waarneming Meldkamer 

- Waarneming CoPI 

- Waarneming ROT 

- Uitdraai GMS 
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veiligheidsregio's 

 

 

Normering Antwoord Toelichting 

   

Wordt tegelijkertijd met of aansluitend aan de 

alarmering van de operationele hoofdstructuur 

de andere functionarissen en eenheden die 

nodig zijn voor de rampenbestrijding en 

crisisbeheersing gealarmeerd? 

Ja 

De meldkamer alarmeerde alle 

noodzakelijke functionarissen en eenheden 

die, gelet op de rampenbestrijding- en 

crisisorganisatie nodig waren.  

 

Aandachtspunt is de verwarring die 

ontstond over wie waarvoor 

verantwoordelijk is t.a.v. de alarmering 

van het SGBO politie. Deze bleek bij de 

brandweer te liggen.  

 
Bron: 

- Waarneming Meldkamer 

- Uitdraai GMS 
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veiligheidsregio's 

 

 

Normering Antwoord Toelichting 

   

Heeft de meldkamer een beschrijving van het 

incident gereed? 
N.v.t. 

Tijdens de test is op de meldkamer niet 

gewerkt met het LCMS. Normaliter wordt 

het startbeeld door de 

informatiecoördinator vanuit huis in het 

LCMS geplaatst en verder opgepakt na 

opkomst. Omdat alle 

informatiecoördinatoren een rol hadden in 

de crisisorganisatie of de oefenstaf kon 

geen invulling worden gegeven aan deze 

functie. 

Het startbeeld stond daarom klaar in het 

systeem bij aanvang van de test waardoor 

het startbeeld voor functionarissen van de 

hoofdstructuur beschikbaar was en het niet 

gebruiken van het LCMS geen invloed 

heeft gehad op de test.  

 

Omdat het startbeeld is opgesteld vanuit 

de oefenstaf en het opstellen van het 

startbeeld niet is getest op de meldkamer 

worden de vragen op “N.v.t.” gezet.  

   

Is deze beschrijving schriftelijk beschikbaar? N.v.t.  

   

Worden sleutelfunctionarissen voorzien van 

deze beschrijving? 
N.v.t.  

 
Bron: 

- Waarneming Meldkamer 

- Uitdraai LCMS 
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Bevindingen De afspraak rond het continueren van de meldkamer processen bij uitval van 

de meldkamer is vastgelegd in het convenant “Uitwijk Meldkamers Brabant-

Noord en Brabant-Zuidoost”. In dit convenant is opgenomen dat de meldkamer 

van Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost uitwijkt naar de meldkamer van de 

regio Limburg. 

De procedure van uitwijk is vastgelegd in de “Procedure Multi-Uitwijk MKOB vs. 

1.0”. 

Bron: 

- Convenant Uitwijk naar MK Limburg  

- Procedure Multi-Uitwijk MKOB vs. 1.0 
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3.4 Opschaling 

 

Besluit 
veiligheidsregio's 

 

 

Normering Antwoord Toelichting 

   

Is het commando plaats incident binnen dertig 

minuten gestart met de eerste 

werkzaamheden? 

Nee 

Alarmering van het CoPI vond om 20.07 

uur plaats. De volgende opkomsttijden van 

de kernbezetting van het CoPI zijn 

waargenomen op het plaats incident: 

- Leider CoPI – 20.27 uur – 20 min. 

- OvD Brandweer – 20.38 uur – 21 

min. 

- OvD Politie – 20.47 uur – 40 min. 

- OvD GHOR – 20.41 uur – 34 min. 

- OvD Informatievoorziening – 20.39 

uur – 22 minuten. 

- Communicatieadviseur CoPI – 

21.19 uur – 72 min.  

- OvD bevolkingszorg1 - 20.54 uur – 

47 min.  

 

Het CoPI was hiermee om 21.19 uur 

compleet, dit was 72 minuten na 

alarmering.  

   

Zijn de leidinggevenden binnen het regionaal 

operationeel team (de deelnemers aan de 

plenaire sessie) binnen 45 minuten na 

afkondiging van de opschaling volledig gestart 

met de eerste werkzaamheden van het 

regionaal operationeel team? 

Nee 

Alarmering van het ROT vond om 20.07 

uur plaats. De volgende opkomsttijden van 

de kernbezetting van het ROT zijn 

waargenomen in de ruimte van het ROT of 

de stafsectie:  

- Operationeel leider2 – 20.30 uur – 

23 min. 

- AC Brandweer – 20.22 uur – 15 

min. 

- AC Politie – 21.00 uur – 53 min. 

- AC GHOR – 20.44 uur – 37 min. 

- AC bevolkingszorg - 20.53 uur – 

46 min.  

- Communicatieadviseur ROT – 

                                                      

1 De OvD-Bz is niet opgenomen als kernbezetting van het CoPI in het Bvr. Omdat deze functionaris wel onderdeel  

uitmaakt van de kernbezetting in het RCP is deze functionaris wel genoemd in de evaluatie, maar zijn de resultaten  

niet meegenomen in de weging van de score.  
2 De eerst opgekomen operationeel leider werd om 20.57 uur vervangen door de piketfunctionaris OL. In verband met  

de opkomsttijd van de piketfunctionaris zijn werkafspraken gemaakt over het opkomen en opstarten door een andere  

OL.  
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20.56 uur – 49 min.  

- Informatiemanager – 20.36 uur – 

29 min.  

 

Het ROT was hiermee om 21.00 uur 

compleet, dit was 53 minuten na 

alarmering. 

   

Is de leidinggevende van de sectie 

Informatiemanagement binnen 30 minuten 

begonnen met het verzamelen van informatie 

t.b.v. het regionaal operationeel team? 

Ja 

De opkomsttijd van de informatiemanager 

was 20.36 uur (29 minuten na 

alarmering). Hiermee is de 

informatiemanager binnen 30 minuten 

opgekomen. Na opkomst startte de 

informatiemanager direct met het ophalen 

van informatie bij de verschillende secties.  

   

Is de functionaris crisiscommunicatie 

regionaal operationeel team binnen 30 

minuten begonnen met de uitvoering van 

taken? 

Nee 

De communicatieadviseur ROT is 

opgekomen om 20.56 uur (49 minuten na 

alarmering)3. Hiermee is de functionaris 

niet opgekomen binnen de wettelijk 

voorgeschreven tijd.  

   

Is de sectie Informatiemanagement, met 

minimaal een medewerker, binnen 40 minuten 

begonnen met het verzamelen van informatie 

t.b.v. het regionaal operationeel team? 

Nee 

De leidinggevende van de sectie IM 

(informatiemanager) is om 20.36 uur 

opgekomen. De overige medewerkers van 

de sectie kwamen om 20.51 uur (3 

functionarissen) en 20.58 uur (1 

functionaris) op.  

 

De sectie is met minimaal 1 medewerker 

na 44 minuten gestart. Dit is niet binnen 

de gestelde eis.  

   

Zijn de overige secties met minimaal een 

medewerker binnen 60 minuten na 

afkondiging van de opschaling begonnen met 

de uitvoering van hun taken? 

Ja 

Alarmering van de secties vond om 20.07 

uur plaats. De volgende opkomsttijden van 

de eerste functionaris in de betreffende 

secties zijn waargenomen:  

 

Sectie Brandweer:  

- Medewerker – 20.40 uur – 33 min.  

 

Sectie bevolkingszorg: 

- Medewerker – 20.56 uur – 49 min. 

 

Sectie GHOR: 

- Medewerker – 20.26 uur – 19 min.  

 

Sectie POL: 

                                                      

3 Waarnemingen zijn alleen gedaan in de ruimte van het ROT en de taakorganisatie communicatie. Hierdoor is niet 

waargenomen of de communicatieadviseur aanrijdend of van een andere locatie is gestart met de werkzaamheden. De  

score is zodoende alleen bepaald op basis van wat de waarnemers hebben kunnen observeren.  
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- Medewerker – 20.33 uur – 26 min.  

 

In alle secties was na 60 minuten minimaal 

1 medewerker opgekomen en gestart met 

zijn/haar werkzaamheden.  

   

Is het team bevolkingszorg binnen 90 minuten 

na afkondiging van de opschaling begonnen 

met de uitvoering van hun taken? 

Ja 

Alarmering van de stafsectie 

bevolkingszorg (TBz) vond om 20.07 uur 

plaats. De volgende opkomsttijden zijn 

waargenomen in de ruimte van de 

stafsectie bevolkingszorg:  

- AC bevolkingszorg – 20.53 uur – 

46 min.  

- Hoofd Informatie (dubbele 

bezetting) – 20.58 uur – 51 min. 

- Hoofd Ondersteuning – 21.04 uur 

– 57 min. 

- Hoofd Omgevingszorg – 20.58 uur 

– 51 min.  

- Hoofd Publieke zorg – 21.18 uur – 

71 min. 

- Communicatieadviseur ROT – 

20.58 uur – 51 min.  

 

De stafsectie bevolkingszorg was hiermee 

binnen 90 minuten gestart na alarmering.  

   

Is het gemeentelijk beleidsteam binnen zestig 

minuten na afkondiging van de opschaling 

gestart met de eerste werkzaamheden? 

Nee 

Alarmering van het GBT vond om 20.07 

uur plaats. De volgende opkomsttijden van 

het GBT zijn waargenomen in de ruimte 

van het GBT: 

- Burgemeester – 20.20 uur – 13 

min. 

- Strategisch adviseur brandweer – 

20.21 uur – 14 min. 

- Strategisch adviseur politie – 

20.53 uur – 46 min. 

- Strategisch adviseur GHOR – 

21.04 uur – 57 min. 

- Strategisch adviseur 

bevolkingszorg – 21.08 uur – 61 

min. 

- Informatiecoördinator – 21.09 uur 

– 62 min.  

- Communicatieadviseur GBT – 

20.36 – 29 min. 

- Officier van Justitie -  21:09 – 62 

min. 

- Verslaglegger – 20:25 – 18 min. 

 

De wettelijk voorgeschreven 

functionarissen van GBT zijn om 21.08 uur 

opgekomen, dit was 61 minuten na 
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alarmering. 

 
Bron: 

- Waarneming CoPI 

- Waarneming ROT 

- Waarneming stafsectie bevolkingszorg 

- Waarneming stafsectie crisiscommunicatie 

- Waarneming opkomst secties 
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Is er een document waarin de continuïteit van 

de hoofdstructuur is geregeld? 
Nee 

Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft de 

continuïteit van de hoofdstructuur niet 

geregeld en vastgelegd in een document.  

   

Is de continuïteit door de geschetste 

maatregelen voldoende geborgd? 
N.v.t.  
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Is er een voorziening getroffen waar het 

maken van een centraal totaalbeeld bij is 

belegd? 

Nee 

VRBN beschikt over taakkaarten waarin de 

taken en verantwoordelijkheden van de 

verschillende functionarissen binnen de 

kolom Informatiemanagement staan 

beschreven. VRBN beschikt niet over een 

algemene beschrijving over de werkwijze 

waarop het (eigen) beeld binnen de teams 

wordt bijgehouden en welke functionaris in 

welke gripfasering de verantwoordelijkheid 

heeft voor het bijhouden van een 

totaalbeeld. 

   

Voert dit onderdeel dit in de praktijk ook zo 

uit? 
N.v.t. 

Door het ontbreken van planvorming kan 

niet getoetst worden of de onderdelen 

conform planvorming hebben gewerkt.  

 

Bron: 

- Taakkaarten informatiemanagement 
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Is alle relevante informatie 

(scenarioafhankelijk) opgenomen in het 

totaalbeeld? 

Deels 

- Incident: Voldoet gedeeltelijk 

Verspreid over het tabblad is informatie 

over het incident te vinden en de objecten 

die zijn betrokken.  

Wat ontbreekt is informatie over de 

actuele situatie met betrekking tot het 

incident en de bestrijdingsmogelijkheden.  

 

- Hulpverlening: Voldoet gedeeltelijk 

De gevaarzetting is opgenomen (“Geel is 

gevarencirkel, niet veilig om te werken 

i.v.m. explosiegevaar”). 

Wat ontbreekt is informatie over 

veiligheidsmaatregelen die hulpverleners 

moeten nemen bijvoorbeeld in de 

gevarencirkel.  

  

- Prognose en aanpak: Voldoet 

gedeeltelijk 

Doormiddel van scenario’s zijn in het 

situatiebeeld verwachtingen uitgesproken 

over eventuele knelpunten. Voor een 

volledig beeld hadden deze scenario’s 

buiten het overleg nog nader uitgewerkt 

kunnen worden en toegevoegd kunnen 

worden door de sectie 

informatiemanagement.  

Daarnaast had er meer aandacht mogen 

zijn voor de beleving en het gedrag van de 

buitenwereld. Zo is er aandacht voor wat 

er gecommuniceerd moet worden, maar 

minder aan hoe het incident al wordt 

ervaren (anders dan dat mensen een beeld 

willen van de slachtofferaantallen) en wat 

mensen op dit moment al doen. 

 

- Getroffen maatregelen en resultaten: 

Voldoet gedeeltelijk 

De genomen maatregelen zijn deels 

opgenomen in het situatiebeeld. Echter 

doordat een deel van de maatregelen 

geformuleerd zijn als vraag en de 

resultaten op een andere plek in het beeld 

terugkomen (dus niet gekoppeld aan 

eerdere acties) zijn maatregelen en 

resultaat niet altijd goed zichtbaar. Zo 

wordt bijvoorbeeld in overleg 1 
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geformuleerd: 

“Communicatie: Wordt Alert afgegeven?”. 

Waarna in overleg 2 tussen de tekst van 

communicatie staat: “Alert is uitgezet.” 

   

Is de informatie gegroepeerd per 

samenhangend thema (incident, 

hulpverlening, prognose en aanpak, 

maatregelen en resultaten ervan) en rond de 

zwaartepunten van de bestrijding? 

Nee 

Het situatiebeeld bevat een koppeling naar 

de meteo en het beeld van het ROT. Het 

beeld van het ROT is opgebouwd uit de 

verslagen van de drie overleggen.   

 

Geconcludeerd kan worden dat informatie 

in het situatiebeeld niet is gegroepeerd per 

samenhangend thema (bijvoorbeeld 

incident, aanpak etc.) en niet rond het 

zwaartepunt van de bestrijding. Daarnaast 

is er onvoldoende sprake van een actueel 

beeld omdat verouderde informatie in het 

tabblad blijft staan en niet wordt 

aangepast en/of verwijderd.  

 
Bron: 

- Uitdraai LCMS 
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Wordt er een zogenaamd netcentrisch 

systeem gehanteerd? 
Ja 

De hoofdstructuur van veiligheidsregio 

Brabant-Noord maakt gebruik van het 

LCMS.  

   

Wanneer er sprake is van tegenstrijdige 

informatie in het incident of het 

oefenscenario, wordt dit dan gesignaleerd en 

wordt er hiernaar navraag gedaan? 

Ja 

Tegenstrijdigheden in het beeld werden 

gesignaleerd en hersteld. Zo bestond in 

het eerste overleg van het CoPI het beeld 

dat er een ouderavond was in het Merlet-

College. Na het overleg heeft de OvD-

Informatievoorziening overleg met de 

informatiemanager ROT om deze 

informatie te verifiëren. In het tweede 

overleg werd dit aangepast.  

   

Gezien de planvorming van de regio en het 

scenario, zijn alle vereiste partijen 

aangesloten? 

Deels 

De functionarissen die zijn opgekomen 

hadden via een eigen account toegang tot 

het LCMS. Indien zij geen account hadden, 

dan was het LCMS beschikbaar via de 

informatiemanager van het 

multidisciplinaire-overleg of een 

medewerker in de sectie. 

 

De scores wordt desondanks op ‘Nee’ 

gezet omdat de meldkamer geen gebruik 

heeft gemaakt van het LCMS door het 

ontbreken van een CaCo en/of 

informatiecoördinator.  

 
Bron: 

- Waarneming Meldkamer 

- Waarneming CoPI 

- Waarneming ROT 

- Waarneming GBT 

- Uitdraai LCMS 
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Houden alle onderdelen a t/m d een eigen 

beeld bij? 
Deels 

MK – In de meldkamer is een eigen beeld 

bijgehouden in het kladblok/GMS. Door het 

ontbreken van een CaCo en 

informatiecoördinator is dit beeld niet 

verwerkt in het LCMS. 

 

CoPI - Het CoPI hield een eigen beeld bij 

op de whiteboards in de commando unit en 

in het LCMS. 

 

ROT - Het ROT hield een eigen/situatie 

beeld bij in het LCMS. 

 

Stafsectie Bz – De sectie hield een eigen 

beeld bij op een flip-over. Daarnaast werd 

multi-relevante informatie opgenomen in 

het LCMS. 

   

Heeft het gemeentelijk beleidsteam een 

totaalbeeld ter beschikking gekregen? 
Ja 

GBT – Het beleidsteam heeft via het LCMS 

een totaalbeeld aangereikt gekregen van 

het ROT. Daarnaast hield het BT een eigen 

beeld bij op flip-overs en in een verslag.  

   

Is er mede op basis van het ontvangen 

totaalbeeld door het gemeentelijk beleidsteam 

een besluitenlijst opgesteld? 

 

Deels 

De vragen en mogelijke acties en besluiten 

die zijn geformuleerd in het BT zijn 

vastgelegd op een flip-over en in het 

verslag van het BT. De besluitenlijst in het 

LCMS is niet gevuld. 

 
Bron: 

- Waarneming Meldkamer 

- Waarneming CoPI 

- Waarneming ROT 

- Waarneming GBT 

- Notulen GBT 

- Uitdraai LCMS  
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Bestaat het eigen beeld van de onderdelen 

zoals bedoeld in artikel 2.1.1 onderdelen a tot 

en met e uit4: 

  

   

Beschikbare gegevens over de ontwikkeling en 

effecten een incident? 
Deels 

MK – In de meldkamer is informatie 

geregistreerd in het GMS. Deze informatie 

is niet verwerkt tot een eigen beeld 

waarbij informatie over de ontwikkeling en 

de effecten van het incident in één 

oogopslag zichtbaar was. 

 

CoPI – In het CoPI is informatie 

opgenomen over het incident en de 

ontwikkelingen. Aandachtspunt is om 

bepaalde informatie in het eigen beeld 

beschikbaar te blijven houden. Zo is 

gedurende de test inzichtelijk welke 

objecten betrokken zijn, maar bij het 

afronden van de test is deze informatie 

verwijderd uit het eigen beeld in het LCMS.  

 

ROT – Verspreid over het tabblad is 

informatie over het incident te vinden en 

de objecten die betrokken zijn.  

Wat ontbreekt is informatie over de 

actuele situatie met betrekking tot de 

bestrijding van de effecten.  

 

GBT – Het GBT heeft gebruik gemaakt van 

het totaalbeeld die is aangedragen door 

het ROT. Beoordeling van dit beeld is 

gedaan op basis van artikel 2.4.1. lid 2. 

 

Stafsectie Bz – De stafsectie maakte 

gebruik van de informatie vanuit het ROT 

(via de AC bevolkingszorg) en het LCMS 

om de ontwikkelingen en effecten van het 

incident in beeld te brengen. Deze beelden 

werden gedeeld in de sectie maar niet in 

het LCMS aangezien deze informatie al 

                                                      

4 Beantwoording van de toetsingsvragen vindt plaats op basis van een totaalconclusie van de overwegende aan- of 

afwezigheid van informatie in het eigen beeld per onderdeel. 
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beschikbaar was in de tabbladen van de 

multi-teams.  

   

De risico's voor de veiligheid van de 

hulpverleners in het getroffen gebied? 
Deels 

MK – In de meldkamer is informatie 

geregistreerd in het GMS. Deze informatie 

is niet verwerkt tot een eigen beeld 

waarbij informatie over de ontwikkeling en 

de effecten van het incident in één 

oogopslag zichtbaar zijn. 

 

CoPI – Veiligheid is als apart thema 

opgenomen in het eigen beeld. 

Aandachtspunt is om naast de 

maatregelen ook de risico’s voor 

hulpverleners in beeld te brengen.  

 

ROT – De gevaarzetting is opgenomen 

(“Geel is gevarencirkel, niet veilig om te 

werken i.v.m. explosiegevaar”). 

Wat ontbreekt is informatie over 

veiligheidsmaatregelen die hulpverleners 

wel of niet moeten nemen in het 

effectgebied.   

 

GBT – Het GBT heeft gebruik gemaakt van 

het totaalbeeld die is aangedragen door 

het ROT. Beoordeling van dit beeld is 

gedaan op basis van artikel 2.4.1. lid 2. 

 

Stafsectie Bz – De stafsectie heeft 

aandacht voor de veiligheid van het eigen 

personeel. Het thema wordt als vraag 

neergezet in het LCMS maar niet 

beantwoord in het tabblad.  

   

De risico's voor de veiligheid van de personen 

in het getroffen gebied? 
Deels 

MK – In de meldkamer is informatie 

geregistreerd in het GMS. Deze informatie 

is niet verwerkt tot een eigen beeld 

waarbij informatie over de ontwikkeling en 

de effecten van het incident in één 

oogopslag zichtbaar zijn. 

 

CoPI – Het CoPI heeft aandacht voor 

risico’s voor de personen in het gebied. 

Besloten werd dat alle personen in het  

gebied ontsmet moesten worden en dan 

pas worden overgedragen aan de GHOR. 

Aandachtspunt is het noemen van de 

specifieke risico’s. Zo is bijvoorbeeld uit 

het laatste beeld niet te herleiden waarom 

ontsmetting van personen noodzakelijk is.  
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ROT – In het beeld is er aandacht voor het 

explosiegevaar in de gele en rode cirkel. 

Hierbij werd geadviseerd om ramen te 

openen. In het beeld is onvoldoende 

inzichtelijk wat de risico’s zijn van de 

hydrazine die vrijkomt/kan komen in het 

effectgebied.  

 

GBT – Het GBT heeft gebruik gemaakt van 

het totaalbeeld die is aangedragen door 

het ROT. Beoordeling van dit beeld is 

gedaan op basis van artikel 2.4.1. lid 2.  

 

Stafsectie Bz – De veiligheid voor personen 

die bijvoorbeeld werden opgevangen uit 

het brongebied zijn niet opgenomen in het 

eigen beeld.  

   

De aanpak van het incident? Deels 

MK – In de meldkamer is informatie 

geregistreerd in het GMS. Deze informatie 

is niet verwerkt tot een eigen beeld 

waarbij informatie over de ontwikkeling en 

de effecten van het incident in één 

oogopslag zichtbaar zijn. 

 

CoPI – De aanpak van het incident is o.a. 

beschreven onder het thema 

incidentbestrijding. Daarnaast zijn de 

genomen acties en de voortgang daarop 

opgenomen in de actie- en besluitenlijst.  

 

ROT – De acties die zijn ondernomen in 

het ROT zijn verspreid over het tabblad 

opgenomen. Doordat acties soms als vraag 

en soms als opdracht zijn geformuleerd en 

de voortgang niet aan de acties zijn 

gekoppeld is de aanpak van het ROT 

onvoldoende inzichtelijk weergegeven.  

 

GBT – Het GBT heeft gebruik gemaakt van 

het totaalbeeld die is aangedragen door 

het ROT. Beoordeling van dit beeld is 

gedaan op basis van artikel 2.4.1. lid 2. 

 

Stafsectie Bz – De acties en eventuele 

voortgang daarop zijn opgenomen in het 

tabblad. Acties en resultaten zijn echter 

niet geclusterd waardoor de aanpak niet 

altijd direct zichtbaar is.  

   

De daarvoor benodigde mensen en middelen? Deels 

MK – In de meldkamer is informatie 

geregistreerd in het GMS. Deze informatie 

is niet verwerkt tot een eigen beeld 
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waarbij informatie over de ontwikkeling en 

de effecten van het incident in één 

oogopslag zichtbaar zijn. 

 

CoPI – In het overleg is gesproken over de 

benodigde mensen en de wijze waarop de 

coördinatie ten aanzien van de 

verschillende incidentlocaties diende te 

worden opgepakt. Deze aanpak is niet 

terug te lezen in het eigen beeld in het 

LCMS. Wel is bij de start aandacht geweest 

voor de in te zetten middelen, waarbij de 

focus vooral lag op de inzet van voertuigen 

van de brandweer. 

 

ROT – In het eigen beeld van het ROT is 

opgenomen dat het SIS, NL-Alert en een 

PIN zijn ingezet. Daarnaast is aangegeven 

dat de GHOR maximaal is opgeschaald. 

Bovenstaande punten geven inzicht in de 

benodigde mensen en middelen. 

Informatie over de onderbezetting van 

communicatie ontbreekt. Toegevoegd had 

kunnen worden wat de gevolgen van de 

onderbezetting waren en wat de 

verwachtingen waren over het organiseren 

van extra mensen/middelen.  

 

GBT – Het GBT heeft gebruik gemaakt van 

het totaalbeeld die is aangedragen door 

het ROT. Beoordeling van dit beeld is 

gedaan op basis van artikel 2.4.1. lid 2. 

 

Stafsectie Bz – Middelen als het SIS en PIN 

en mensen (teamleider bouwbeheer en 

ruimtebeheer, OPL) zijn opgenomen in het 

beeld.   

 
Bron: 

- Waarneming Meldkamer 

- Waarneming CoPI 

- Waarneming ROT 

- Waarneming GBT 

- Waarneming stafsectie bevolkingszorg 

- Uitdraai LCMS 
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Zijn de gegevens van de onderdelen zoals 

bedoeld in artikel 2.1.1 onderdeel a tot en 

met e binnen tien minuten verwerkt en zo 

mogelijk geverifieerd? 

Deels 

MK – Het beeld van de meldkamer is niet 

verwerkt in het LCMS.  

 

CoPI – De OvD-Informatievoorziening 

verwerkt het beeld direct na het overleg in 

het LCMS. De besluitenlijst neemt de IM-er 

met de leider CoPI door alvorens deze te 

plaatsen in het LCMS. Informatie is 

hiermee binnen 10 minuten verwerkt en zo 

mogelijk geverifieerd.  

 

ROT – De informatiecoördinator ROT 

verwerkt de informatie uit het overleg na 

de vergadering. Informatie werd in de 

meeste gevallen binnen 10 minuten 

verwerkt en zo mogelijk geverifieerd. 

 

GBT – De acties en besluiten van het GBT 

zijn niet verwerkt in het LCMS.  

 

Bron: 

- Waarneming Meldkamer 

- Waarneming CoPI 

- Waarneming ROT 

- Waarneming GBT 

- Uitdraai LCMS 
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Stelt het onderdeel, zoals bedoeld in artikel 

2.1.1 onderdeel a tot en met d, het eigen 

beeld beschikbaar aan de andere betrokken 

onderdelen? 

Deels 

MK – De meldkamer stelde het eigen beeld 

niet via een geautomatiseerd systeem 

beschikbaar.  

 

CoPI - Het CoPI stelde haar eigen beeld via 

het LCMS beschikbaar.  

 

ROT - Het ROT stelde haar eigen beeld via 

het LCMS beschikbaar. 

 

Stafsectie Bz – De stafsectie Bz stelde haar 

eigen beeld via het LCMS beschikbaar.  

  
 

Heeft het GBT besluiten uitgezet naar de 

verschillende onderdelen van de 

rampenbestrijding en crisisbeheersing?    

Nee 

Het GBT heeft genomen acties en besluiten 

niet via een geautomatiseerd systeem 

beschikbaar gesteld.  

   

Worden de gegevens langs geautomatiseerde 

weg beschikbaar gesteld aan andere bij de 

ramp of crisis betrokken partijen voor zover 

zij deze gegevens nodig hebben voor de 

uitvoering van hun taken bevoegdheden? 

Ja 

Partijen die van belang zijn voor de 

bestrijding van het incident waren 

vertegenwoordigd in het CoPI, ROT en/of 

GBT. Eventueel betrokken partijen hadden 

via deze weg toegang tot het LCMS.  

   

Worden de gegevens langs geautomatiseerde 

weg beschikbaar gesteld aan het onderdeel 

dat het totaalbeeld bijhoudt? 

Deels 

Het CoPI en ROT plaatsten gegevens van 

het eigen beeld in het LCMS waardoor deze 

langs geautomatiseerde weg beschikbaar 

werden gesteld aan het onderdeel dat het 

totaalbeeld bijhield. De meldkamer en het 

GBT plaatsen geen informatie in het LCMS. 

 

 Bron: 

- Waarneming Meldkamer 

- Waarneming CoPI 

- Waarneming ROT 

- Waarneming GBT 

- Uitdraai LCMS 
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Zijn, per onderdeel zoals bedoeld in artikel 

2.1.1 onderdelen a tot en met e, besluiten, 

adviezen en opdrachten gebaseerd op het 

actuele beeld? 

Ja 

MK – De meldkamer heeft besluiten 

genomen op basis van de eerste informatie 

die zij ontvingen via de meldingen van 

bellers naar de meldkamer. Daarna 

hebben zij enkel acties uitgezet op basis 

van andere functionarissen.  

 

CoPI - Adviezen en opdrachten van het 

CoPI waren gebaseerd op het actuele 

beeld. Het CoPI had een actueel beeld van 

het brongebied door elk overleg te starten 

met het schetsen van het laatste beeld uit 

het LCMS en de kolommen. 

 

ROT - Adviezen en opdrachten van het 

ROT waren gebaseerd op het actuele 

beeld. Elke vergadering werd gestart met 

het beeld van de informatiemanager ROT 

en de aanvullingen vanuit alle diensten. 

Opdrachten die werden uitgezet waren 

gebaseerd op het beeld in het overleg.  

 

GBT - Het GBT startte het overleg met het 

schetsen van het beeld door de 

informatiecoördinator. Daarnaast vulden 

de strategisch adviseurs het beeld verder 

aan. Acties en besluiten die werden 

geformuleerd waren hiermee gebaseerd op 

het actuele beeld.  

 

Stafsectie Bz – Het hoofd informatie 

schetste op basis van het LCMS het actuele 

beeld en liet deze verder aanvullen door de 

AC bevolkingszorg en overige leden van 

het team. Op basis van deze informatie 

werden adviezen, acties en besluiten 

geformuleerd.  

 

Bron: 

- Waarneming CoPI 

- Waarneming ROT 

- Waarneming GBT 

- Waarneming stafsectie Bz 
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Wordt het niet overnemen of onvolledig 

uitvoeren van een advies of opdracht, per 

onderdeel zoals bedoeld in artikel 2.1.1 

onderdelen a tot en met e, teruggekoppeld 

naar de opdrachtgever? 

N.v.t. 

In geen van de teams hebben zich 

situaties voorgedaan waarbij een advies of 

opdracht niet of onvolledig is 

overgenomen. 

   

Wordt, per onderdeel zoals bedoeld in artikel 

2.1.1 onderdelen a tot en met e, het advies of 

de opdracht door de opdrachtgever 

geherformuleerd? 

N.v.t. 

In geen van de teams hebben zich 

situaties voorgedaan waarbij een advies of 

opdracht geherformuleerd dienden te 

worden. 

 

Bron: 

- Waarneming Meldkamer 

- Waarneming CoPI 

- Waarneming ROT 

- Waarneming GBT 
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Start uiterlijk binnen vijf minuten de 

alarmering van de gemeentelijke actiecentra, 

wanneer is opgeschaald naar het 

opschalingsniveau voor de gemeentelijke 

processen?  

 

Ja 

De meldkamer startte binnen vijf minuten 

na opschaling naar GRIP 3 met de 

alarmering van gemeentelijke 

crisisfunctionarissen in de multi-teams en 

de stafsectie bevolkingszorg. De actie tot 

alarmering werd om 20.07 uur vermeld in 

het GMS en daadwerkelijk gestart om 

20.10 uur door middel van het starten van 

de Smart Respond.  

 

De teams binnen bevolkingszorg worden 

(fictief) gealarmeerd vanuit de stafsectie 

bevolkingszorg op het moment dat zij 

werkzaamheden voor de teams zagen. Zo 

werd het SIS om 21.30 uur geactiveerd, 

team OPL (opvang) om 21.36 uur, 

Omgevingszorg om 21.36 uur, facilitaire 

ondersteuning om 21.37 uur en de 

teamleider Nafase.5 

 
Bron: 

- Uitdraai GMS 

- Uitdraai bellijst Smart Respond 
 

 

 

 

 

 

 

                                                      

5 Tijdens de test was onduidelijk of daadwerkelijk op de knop mocht worden gedrukt van Smart Respond om mensen  

op te roepen. Door deze onduidelijkheid is de alarmering in de stafsectie bevolkingszorg wel benoemd, maar niet  

expliciet uitgevoerd. De tijden uit de toetsingsvraag zijn de tijdstippen (indien bekend) waarop besloten is tot inzet en  

de teams gealarmeerd zouden worden.  
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Besluit 

veiligheidsregio's 

 

 

Normering Antwoord Toelichting 

   

Zijn binnen dertig minuten tenminste één 

leidinggevende en minimaal twee 

medewerkers van het taakorganisatie 

communicatie begonnen met de 

werkzaamheden?  

 

Nee 

Het actiecentrum Voorlichting is regionaal 

georganiseerd in de taakorganisatie 

communicatie.  

 

Na 30 minuten zijn er nog geen 

functionarissen opgekomen in de 

taakorganisatie communicatie. De eerste 

functionaris kwam op om 20.41 uur (34 

minuten na alarmering). 

   

Is het team Voorlichting binnen negentig 

minuten in de door de regio zelf vastgestelde 

minimale samenstelling begonnen met de 

werkzaamheden?  

Nee 

In de taakorganisatie communicatie zijn de 

volgende functionarissen opgekomen:  

- 2 publieksvoorlichters 

- 2 persvoorlichters 

- 1 omgevingsanalist en 1 

omgevingsanalist op afstand 

- 1 informatiecoördinator 

- 1 HTO-C 

 

Volgens planvorming hadden 5 

publieksvoorlichters, 5 persvoorlichters en 

5 omgevingsanalisten moeten opkomen.  

 

Bron: 

- Waarneming taakorganisatie communicatie 

- Bellijst Smart Respond (minimale bezetting communicatie) 
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Besluit 

veiligheidsregio's 

 

 

Normering Antwoord Toelichting 

   

Is het team Opvang en Verzorging binnen 90 

minuten begonnen met de werkzaamheden in 

de door de regio zelf vastgestelde minimale 

samenstelling?  

 

N.v.t. 

Door verwarring over de alarmering is het 

team opvang relatief laat in de test 

gealarmeerd. Gezien de opkomsttijd, het 

niet daadwerkelijk inrichten van een 

opvanglocatie en het afronden van de test 

is besloten om de functionarissen niet 

meer op te laten komen. Wel is er contact 

geweest tussen de teamleiders en het 

Hoofd taakorganisatie.  

 
Bron: 

- Waarneming stafsectie bevolkingszorg 
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Besluit 

veiligheidsregio's 

 

 

Normering Antwoord Toelichting 

   

Is het team CRIB6 binnen 90 minuten, in de 

door de regio zelf vastgestelde minimale 

samenstelling, begonnen met de 

werkzaamheden?  

 

Ja 

De alarmering van de Liaison SIS gaat er 

normaliter gelijktijdig met de alarmering 

van de stafsectie bevolkingszorg uit.  

Doordat de alarmering niet goed is 

verlopen was er niet direct een liaison 

beschikbaar. Later is de alarmering door 

middel van SMS toch opgang gekomen 

waardoor alsnog een liaison kon 

aansluiten. 

 

Het SIS werd om 21.30 uur ingezet, 

waarna de liaison de taken en 

werkzaamheden ten aanzien van het SIS 

heeft opgepakt.  

 
Bron: 

- Waarneming stafsectie bevolkingszorg 

- Uitdraai bellijst Smart Respond 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

6 Het toetsingskader 3.0 hanteert de terminologie CRIB voor de taak registreren van slachtoffers. Sinds de invoering  

van SIS in 2014 wordt deze systematiek ingezet om aan deze taak te voldoen.  
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Besluit 

veiligheidsregio's 

 

 

Normering Antwoord Toelichting 

   

Koppelen de gemeentelijke actiecentra het 

resultaat van ontvangen opdrachten /adviezen 

terug aan het team bevolkingszorg?  

Ja 

Op het gemeentehuis zijn medewerkers 

van facilitaire ondersteuning opgekomen 

en een teamleider ruimtebeheer.  

 

De teamleider ruimtebeheer koppelde de 

voortgang van de ontvangen opdrachten 

terug aan de functionaris die hem 

gealarmeerd had. 

 

De medewerkers facilitair hebben geen 

concrete opdrachten ontvangen vanuit de 

stafsectie bevolkingszorg.  

 
Bron: 

- Waarneming teams bevolkingszorg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Systeemtest 2017 - Evaluatieverslag 
 

- 54 - 

Besluit 

veiligheidsregio's 

 

 

Normering Antwoord Toelichting 

   

Zijn gemeentefunctionarissen bekend met hun 

taak?    

 

Deels 

De teamleider ruimtebeheer is goed op de 

hoogte van zijn taak. Hij weet wat hij wel 

kan leveren (hekken) en wat niet 

(verkeersregelaars). 

 

De medewerkers facilitair zijn minder 

bekend met hun functie. Zo liep een deel 

van de medewerkers de 

alarmeringsprocedure niet goed door 

waardoor er teveel mensen opkwamen. Bij 

de taakuitvoering waren de medewerkers 

afwachtend tot dat zij een opdracht 

ontvingen.  

   

Worden uitvoeringsactiviteiten tussen de 

verschillende actiecentra afgestemd?    

 

N.v.t. 

Gezien de beperkte opkomst was er geen 

noodzaak om uitvoeringsactiviteiten tussen 

de opgekomen teams af te stemmen.  

   

Gaan medewerkers zelf op zoek naar 

informatie/opdrachten wanneer zij deze niet 

  ontvangen?    

Nee 

Medewerkers zaten vooral in de 

afwachtstand. Na wat sparren met de 

waarnemer gaf het team aan dat ze in de 

praktijk wel opzoek zouden zijn gegaan 

naar informatie via (sociale) media om zich 

zo een beeld te kunnen vormen van het 

incident en mogelijke opdrachten die naar 

hun toe zouden kunnen komen. 

   

Is de regionale aansturingsstructuur duidelijk 

en bekend?    
Ja 

De teamleider ruimtebeheer weet achteraf 

niet van wie hij zijn inzetopdracht heeft 

gekregen. Wel gaf hij aan dat hij in de 

praktijk opdrachten krijgt van de lokale 

AOV-er.  

 

De medewerkers facilitaire ondersteuning 

weten wie hun lokale teamleider is. 

De opgekomen functionarissen zijn 

grotendeels bekend met de regionale 

aansturingsstructuur. 
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Normering Antwoord Toelichting 

   

Verlopen de vergaderingen van de 

gemeentelijke actiecentra en het team 

bevolkingszorg   gestructureerd?    

 

Ja 

In de teams hebben geen overleggen 

plaats gevonden. De beantwoording van 

deze vraag heeft zodoende alleen 

betrekking op de stafsectie bevolkingszorg. 

 

Alle teamleden zijn zich bewust van hun 

rol in het team en vullen elkaar aan waar 

nodig. De overleggen vinden 

gestructureerd plaats onder aansturing van 

de voorzitter. Door het consequent volgen 

van de BOB en het stellen van prioriteiten 

weet het team voor welke opgaven zij 

staan. 

   

Hebben logistieke problemen effect op de 

taakuitvoering?    

 

N.v.t. 

Gezien de beperkte taakuitvoering hebben 

middelen als ICT geen invloed gehad op de 

taakuitvoering van de medewerkers op het 

gemeentehuis.  

 

De stafsectie bevolkingszorg liep wel tegen 

enkele praktische problemen aan. Zo 

worden de beschikbare computers in de 

stafsectie normaliter gebruikt door de 

medewerkers van de veiligheidsregio. Om 

deze computers te kunnen gebruiken is 

een inlogcode nodig. Het team kon 

hierdoor niet direct bij de benodigde de 

gegevens zoals LCMS.  

Door de aanwezigheid van het 

ondersteuningsteam kon alsnog snel 

worden ingelogd waardoor het knelpunt 

niet tot problemen heeft geleid bij de 

taakuitvoering.  

 

Wel is het advies om een instructie met 

inloggegevens klaar te leggen of deze uit 

te laten reiken door het team 

ondersteuning zodat de leden van de 

stafsectie direct aan de slag kunnen.  

   

Met in achtneming van bovenstaande 

normeringen, worden de taken effectief 

uitgevoerd?    

 

Ja 

De beperkte taken die zijn uitgezet richting 

de teams zijn opgepakt, uitgevoerd en 

teruggekoppeld.  

Belangrijkste aandachtspunten zijn: 

- Geen afwachtende maar proactieve 

houding 

- Alarmering van teams 

bevolkingszorg.  

 

Bron: 

- Waarneming teams bevolkingszorg 
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Besluit 

veiligheidsregio's 

 

 

Normering Antwoord Toelichting 

   

Wordt er een netcentrisch systeem 

gehanteerd waarop ook de gemeentelijke 

actiecentra zijn aangesloten?  

 

Nee 

Teams hebben geen toegang tot het LCMS. 

Informatie wordt via het hoofd informatie 

verwerkt in het LCMS en via de hoofden 

richting de teams gecommuniceerd 

(waarbij nieuwe informatie door de 

hoofden wordt opgehaald).  

   

Zo nee, worden de gegevens uit het eigen 

beeld van het team bevolkingszorg 

beschikbaar gesteld aan de gemeentelijke 

actiecentra? 

Ja 

Informatie over het beeld is telefonisch 

beschikbaar gesteld via de hoofden 

taakorganisatie aan de teamleiders.  

 

Bron: 

- Waarneming teams bevolkingszorg 
 

 

 

 

 

 



Scenario
Het is 7 november 2017. 
Twee bewapende F16’s van 
Vliegbasis Volkel komen kort na het 
opstijgen met elkaar in botsing en 
storten neer in de gemeente Mill. 
Eén toestel komt neer op een 
wellness resort en het andere 
toestel stort neer op een scholen-
gemeenschap. Er is sprake van 
veel slachtoffers en 
maatschappelijke impact. 

Successen

 Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft in alle 
 basisvereisten genoemd in de Wet veiligheids-
 regio’s voorzien. 

 Alle crisisteams zijn opgekomen in vrijwel 
 complete samenstelling en hebben hun taken 

uitgevoerd. 

 De crisisorganisatie voldoet op het gebied 
 van alarmering aan het toetsingskader.

Verbeterpunten Actiepunten

Organisatie: 
er was onvoldoende sprake van advisering en interactie 
tussen de coördinatieniveaus (CoPI-ROT en ROT-GBT).

Met training en oefening voor de leiders CoPI en de 
operationeel leiders worden deze vaardigheden 
verbeterd. 

Alarmering: 
de Calamiteitencoördinator (CaCo) ontbreekt. 

Met ingang van de start van 2018 is de functie van 
CaCo ingevuld op de schaal van Oost-Brabant. Dit is een 
tijdelijke regeling. Rond de zomer wordt een duurzame 
regeling ingevoerd. 

Opschaling: 
een aantal functionarissen heeft hun normtijd niet gehaald.

Onderzocht wordt waarom functionarissen hun normtijd 
niet hebben gehaald. Bekeken wordt of het een incident 
betreft of dat het gaat om een structureel probleem.

Informatiemanagement: 
het totaalbeeld bevatte niet alle benodigde informatie.

Met training en oefening voor de functionarissen binnen 
Informatiemanagement wordt het proces om te komen 
tot een totaalbeeld verbeterd. 

SYSTEEMTEST 2017
De jaarlijkse wettelijke verplichte systeemtest toetst het functioneren van de crisisorganisatie van Veiligheidsregio Brabant-Noord. Het gaat om een 
onaangekondigde test waarin een groot en complex incident wordt gesimuleerd. Hieronder vindt u de resultaten van de evaluatie van de systeemtest van 2017.

Basisvereisten toetsings-
kader van de Inspectie 
Justitie en Veiligheid
• Organisatie: deelnemende teams: Meldkamer, 

CoPI, ROT, GBT en team Bevolkingszorg.

• Alarmering: alle functionarissen zijn juist en tijdig 
gealarmeerd. 

• Opschaling: starten de teams en functionarissen 
binnen de gestelde tijd met de uitvoering van hun 
taken.

• Informatiemanagement: bij een ramp of crisis 
wordt door de crisisorganisatie een totaalbeeld 
bijgehouden.


