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Jubileum
“Afgelopen voorjaar hebben we flink
uitgepakt in Mauritsfort. Ter ere van
ons tienjarig jubileum hebben we een
open dag gehouden voor publiek.
Een drukte vanjewelste. Twee brandweervoertuigen dienden als pendelbus tussen Hoek en Philippine en de
kazerne. Dat sprak iedereen wel aan.
Verder hadden we veel demonstraties:
ongevallen, blussen van vlam in de pan,
een container met rook. Er stonden verschillende infostands, voor de kleintjes
lag er een springkussen en met behulp
van de jeugdbrandweer konden de kleine mannen een huis ‘blussen’. Duikers
en het Rope Rescue Team gaven uitleg
over hun werk.”
“Op Mauritsfort staan een TS en een
HV-1. De post is geschikt voor 24 mannen en vrouwen. Momenteel hebben
we echter 18 brandweerlieden, een
leerling en twee sollicitanten. Op de
open dag probeerden we bezoekers
warm te maken om zich als vrijwilliger
aan te melden. Een lastige opgave
vanwege de opleiding en de wekelijkse
oefeningen. Ondanks dat we wat meer
verplichte trainingen moeten volgen
hebben we op de post Mauritsfort een
goed gemotiveerd team. Samen maken
we er het beste van.”

Chris Vinke
Ploegleider post
Mauritsfort
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Nieuwe HV
“Sinds pakweg een maand hebben we een compleet
nieuwe HV op de post. Nooit verwacht dat we daarmee
de volgende dag al meteen moesten uitrukken. Alles verliep prima. We hadden vooraf ruim de tijd om te wennen
aan het nieuwe voertuig. Voorheen gebruikten we een
aanhanger, die stond in Sint-Maartensdijk. Dan waren we
meteen een tankauto kwijt als we hulp moesten verlenen.
Onwenselijk. Dit is dus een hele verbetering.”
“Op deze post werken twintig man. We beschikken over
een TS, een waterwagen en een logistieke bus. In de toekomst krijgen we een nieuwe TS. Het is even afwachten
hoe dat in de praktijk uitpakt. Je kunt er maximaal met
zes brandweermannen in. Dat betekent dat stagiair(e)s
in de kazerne moeten blijven. Jammer, want die hebben
praktijkervaring nodig.”
“Anderhalf jaar geleden heb ik het ploegleidersstokje overgedragen aan Erik-Jan van Driel. Nu ben ik bevelvoerder.
Ik doe dit werk nog met evenveel plezier als toen ik in 1995
begon. Waar ik enorm naar uitkijk zijn de hogedrukbrandweerwedstrijden die volgend jaar april bij ons worden gehouden. Ons team is nu de scenario’s aan het uitknobbelen.
Nou, dat belooft een heel spektakel te worden.”

Leo Mosselman
Oud-ploegleider
Sint-Annaland
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Met elkaar maken we Zeeland Veilig
Iedere Zeeuw draagt actief bij aan veilig en gezond leven in Zeeland
Dat is kortweg de droom die we met het nieuwe communicatiebeleid ‘Zeeland
Veilig’ nastreven. Een droom die aansluit bij het meerjarenbeleidsplan van VRZ,
waarin zelfredzaamheid, samenredzaamheid en veerkracht centraal staan.
Want hoe goed we met z’n allen ook ons best doen om Zeeland veilig te houden
voor inwoners en bezoekers, 100 procent garantie op veiligheid bestaat niet.
Niet alleen maar samen!
Veiligheid is niet alleen een domein van Veiligheidsregio Zeeland. Voor
Zeeland Veilig zetten we in op brede Zeeuwse samenwerking, met onder meer
veiligheidspartners als gemeenten, waterschap, GGD en Rijkswaterstaat.
Maar ook met andere grote bedrijven en organisaties. Ook zij communiceren immers over veiligheid en gezondheid in Zeeland. Door samen te
werken kunnen we inwoners en bezoekers beter bereiken en inspireren
om zelf bij te dragen aan veiligheid en meer zelfredzaamheid in Zeeland.
Om de communicatie te versterken is een huisstijl en is er content (tekst,
beeld) ontwikkeld voor Zeeland Veilig. Alle veiligheidspartners kunnen
hier gebruik van maken in hun communicatie over veiligheid.
Wat is er nieuw aan Zeeland Veilig?
Vragen, zorgen en behoeften van mensen staan in onze communicatieaanpak centraal. We spelen voortdurend in op wat er leeft én op de
actualiteit. Dagelijks monitoren we online, maar ook offline, welke
vragen en zorgen er zijn op veiligheidsgebied. Kortom: waar gaat het
gesprek over? En we kijken goed welke incidenten er geweest zijn. Daar
sluiten we vervolgens met onze risicocommunicatie op aan. Waarom?
Omdat het voor inwoners op dat moment relevante informatie is. We
zoeken daarbij vooral ook de dialoog op. Actuele informatie op maat en
lokaal, zowel online als offline. Dat heeft volgens onderzoek namelijk
meer effect dan grootschalige (en vaak dure) campagnes!
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Word ambassadeur van Zeeland Veilig
Ook jij kan bijdragen aan een veiliger
Zeeland. Dat doe je al door mensen in je
omgeving te wijzen op gevaren, op maatregelen die ze kunnen nemen om hun huis
veiliger te maken of simpelweg met mensen
in gesprek te gaan over veiligheid. En ook
door onze berichten op sociale media te delen in je eigen netwerken. Om inwoners te
wijzen op onze website hebben we Zeeland
Veilig ambassadeurskaartjes laten maken,
die je kan uitdelen aan mensen in je omgeving. Je kan de kaartjes gratis opvragen door
te mailen naar zeelandveilig@vrzeeland.nl.
Spread the word! Hoe meer mensen we
bereiken, hoe beter!
Volg ons online
zldveilig, VeiligheidsregioZeeland
@VRZ
www.zeelandveilig.nl
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Voor je ligt een speciaal magazine over Veiligheidsregio Zeeland. In deze organisatie
werken we dagelijks aan de veiligheid in de provincie: Brandweer Zeeland, de GHOR,
Bevolkingszorg, de meldkamer, Risico- en Crisisbeheersing en vele anderen. Dat doen we
met elkaar. In dit eenmalige magazine laten we wat meer zien van deze samenwerking.
Want vergeet niet dat alle collega’s bij elkaar zorgen voor een zo veilig mogelijk Zeeland.
Onze mooie provincie is op het vlak van veiligheid een ingewikkelde regio. De uitgestrektheid, de grote risico’s, de moeilijke infrastructuur en het feit dat we met heel veel
vrijwilligers werken die naast hun hoofdberoep beschikbaar zijn, maken het een hele
opgave om onze inzet goed te organiseren. Het bijzondere karakter van Zeeland vraagt
om maatregelen op maat. Daar is geen blauwdruk voor. We moeten zelf stappen zetten
met oog voor de omgeving waarin we opereren. Met elkaar lukt ons dat. Dat noem ik
een huzarenstukje.
Bij nacht en ontij kunnen de Zeeuwen op ons rekenen. Professioneel, daadkrachtig.
Altijd en overal. Daar gaan de inwoners van uit en dat mag ook. We weten als geen
ander dat er heel wat komt kijken om dit te bolwerken. De veiligheidsregio in haar
huidige vorm is nog maar vier jaar jong en heeft kinderziektes gekend. Velen vonden
en vinden daar iets van. Wij werken er hard aan om samen die problemen op te lossen.
Tegelijkertijd staan we, ook in roerige tijden, klaar om hulp te bieden. Dat is een groot
compliment waard.

Meerjarenbeleidsplan

19

Bedrijfsvoering

20

Programma’s

22

Digitale kanalen

24

Tot slot

25

Binnen VRZ speelt veel. Veel veranderingen hebben we achter de rug
en er zullen er nog veel volgen. Het is belangrijk dat iedereen op de
hoogte is van nieuws. We hebben Viadesk, onze intranetsite die altijd
is te raadplegen. En nu dit magazine, dat een brede inkijk geeft in
alle gelederen van de organisatie. Het gaat over mensen die allemaal
hun steentje bijdragen aan de veiligheid in Zeeland. Die samenwerken
binnen VRZ. Een veiligheidsregio waar wij en alle inwoners van
de provincie trots op mogen zijn.
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Waarnemend directeur Veiligheidsregio Zeeland /
Commandant Brandweer Zeeland
Foto:
Patrice Troost

Van alle kanten
Op een incident bij je in de buurt zit niemand echt te wachten. Maar áls er iets gebeurt, dan ben je blij als je de
zwaailichten ziet. En dat mannen en vrouwen in actie komen; een brand blussen, mensen helpen en de situatie onder
controle krijgen. Met als resultaat zo weinig mogelijk gevolgschade en slachtoffers.
Incidenten halen het nieuws. De brandweer staat bijna dagelijks in de krant. De veiligheidsregio ook. Dat is vanzelfsprekend, want veiligheid gaat ons allemaal aan. Iedereen wil dat die goed geborgd is.
Samen met de andere twaalf Zeeuwse burgemeesters stuur ik Veiligheidsregio Zeeland aan. Uiteindelijk is ieder van ons
verantwoordelijk voor de veiligheid in onze gemeentes. Dat vraagt dat we als bestuurder soms regiobreed, over onze
eigen gemeentegrenzen, moeten besluiten wat binnen alle (financiële) beperkingen het meest optimaal is. Zeker ook
voor VRZ en haar medewerkers. De ’warme kant’, de operatie, staat voorop, maar de koude kant mag zeker niet uit het
oog worden verloren.
Jan Lonink
Samen maken we deel uit van een ingewikkelde, maar mooie organisatie. Uit alles blijkt
betrokkenheid en motivatie. Met elkaar bouwen we verder aan een gezonde, veilige
Voorzitter bestuur
werkomgeving waar iedereen in zijn kracht kan staan.
Veiligheidsregio Zeeland
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Risico- en
Crisisbeheersing
Veiligheid begint bij VRZ bij risico- en crisisbeheersing.
Het vormt de basis voor onze organisatie. Risico- en
crisisbeheersing betekent zoveel mogelijk onveilige
situaties in kaart brengen, voorkomen en de gevolgen
ervan beperkt houden.
Als afdeling richten wij ons op drie taakgebieden: risicobeheersing,
crisisbeheersing en programma’s. De programma’s geven uitvoering
aan risico’s die in het meerjarenbeleidsplan zijn opgenomen en waarvan de organisatie vindt dat ze prioriteit moeten krijgen: nucleaire
veiligheid, maritieme veiligheid en Veerkrachtig Zeeland. Op pagina
22 en 23 in dit magazine lees je meer over de programma’s.

Risicobeheersing
Risicobeheersing bestaat uit twee teams: het team Wonen,
Werken en Recreëren (WWR) en het team Industrie, Transport en
Ruimte (ITR). WWR houdt onder andere toezicht op het brandveilig gebruik van gebouwen en terreinen en brengt brandveiligheidsadviezen uit. Daarnaast is het team actief bij brandonderzoek en in de voorlichting op het gebied van brandveiligheid.
ITR voert risicoanalyses uit, ontwikkelt beleid en houdt toezicht
bij de (petro)chemische industrie. Ook brengt dit team veiligheidsadviezen uit over veiligheid in de industrie, bij transport en
infrastructuur, over waterveiligheid en nucleaire veiligheid.
“Onze ambitie is het signaleren van risico’s zodat anderen daar
ook op focussen. Als wij bijvoorbeeld zien dat zorginstellingen
extra aandacht nodig hebben, omdat daar grote risico’s liggen
met veel slachtoffers, dan gaan we in gesprek om de situatie
te verbeteren. Onze afdeling is van ver gekomen en heeft een
breed palet aan onderwerpen. We zijn een afdeling in ontwikkeling waaraan iedereen meebouwt. De samenwerking met andere
teams verloopt steeds beter. Iedereen zet zijn schouders eronder
en dat is merkbaar. Dat geeft voldoening!”

Risicobeheersing, Focus op risico

Brandveilig Leven
Hoe voorkom je brand? Welke maatregelen kun je nemen om de schade
bij brand zoveel mogelijk te beperken? Dit noemen we brandveilig leven.
Als team Brandveilig Leven geven we brandpreventievoorlichting aan
diverse doelgroepen. Over het gebruik van rookmelders, vluchtroutes,
het gevaar van rook en hoe je brand moet melden. Wij bezoeken veel
ouderen, maar ook scholieren en gezinnen. Zoek je iemand om voorlichting te geven op een markt, braderie of open dag? Neem dan contact op
met ons, via brandveiligleven@vrzeeland.nl of 06-51429299. Wij kijken of
het verzoek past bij de doelen van het project Brandveilig Leven en welke
activiteit erbij past. We kunnen onder andere met voorlichtingsauto en
springkussen komen en hebben folder- en promotiemateriaal bij ons.
Iedereen zou eigenlijk moeten weten wat je moet doen om een brand
te voorkomen en wat, als er brand is. Zeeuwse brandweermedewerkers kunnen dit, met hun kennis van brandveiligheid, ondersteunen en
uitdragen. Het zou fijn zijn wanneer alle medewerkers van VRZ ambassadeurs worden voor brandveilig leven. Of wil je vrijwilliger worden
voor preventieactiviteiten? Meld je dan ook bij ons.

Dorina Willemse
Teamleider
Risicobeheersing

Voor meer informatie over brandpreventie, kijk op www.zeelandveilig.nl,
of (vanaf januari) op de nieuwe site van Brandweer Nederland,
www.brandweer.nl.
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Dynamisch risicoprofiel
“In Zeeland hebben we industrie, scheepvaart, de zee, een kerncentrale: allerlei zaken die
risico’s inhouden voor de Zeeuwen. Daarnaast zijn er gevaren als brand, ongevallen, maar ook
een griepepidemie. Het regionaal risicoprofiel is een document waarin we mogelijke incidenten in kaart hebben gebracht. Dit risicoprofiel is het startpunt waarop VRZ haar beleid baseert.
Het rapport ligt er, dat wilden we dynamisch maken. Daar werken we momenteel aan.
Voor het brandrisicoprofiel bestaat zo’n systeem al. Gegevens over branden stoppen we
in een computerprogramma: plaats, frequentie, duur. Met die gegevens kan je gericht
werken aan het verbeteren van brandveiligheid. We
Jan-Willem Vermeulen
analyseren nu data van Rijkswaterstaat om te kijken waar
de (bijna-)incidenten op het water plaatsvonden. Zijn daar
hulpdiensten ingezet? Wat voor weer was het? Stond er
Specialist Risico’s en
stroming? Op die manier krijgen we inzicht en kunnen we
Veiligheid Afdeling Risicoons nog beter voorbereiden op dit soort incidenten.”
beheersing - Team ITR

Collega’s vertellen
Dit jaar zijn verschillende medewerkers van team Risicobeheersing en hun samenwerkingspartners geïnterviewd
over werk en samenwerking. Deze verhalen zijn gegoten
in zogenaamde tweeluiken. Bijvoorbeeld het tweeluik
BRZO-inspectie: enerzijds het verhaal van het bedrijf
(Zeeland Refinery, Wim van den Berge) en anderzijds het
verhaal van de inspecteur (VRZ, Dan de Bruijn). Nieuwsgierig? Alle verhalen lees je terug op ViaDesk, in de
groep ‘Nieuws Veiligheidsregio Zeeland’.
Wist je dat we meer verhalenseries hebben?
Op www.zeeland.nl/ervaringen vind je indrukwekkende
verhalen van collega’s over de mistongevallen op de A58
in 2014, maar ook de serie ‘Wat een brand met je doet’:
ervaringen van slachtoffers. Interviews met collega’s
van team Crisisbeheersing vind je in de nieuwsgroep op
Viadesk, in de rubriek ‘Ken je collega’s’.

Crisisbeheersing
Bij crisisbeheersing staan steeds vier vragen centraal. Wat bedreigt ons? Hoe erg is dat?
Wat kunnen we daaraan doen? Wat hebben we daarbij nodig? Binnen team Crisisbeheersing brengen we, samen met partners, de effecten van rampen en incidenten op
de veiligheid van inwoners in Zeeland, in beeld. Dit risicoprofiel ligt ten grondslag aan
het organiseren van de crisisorganisatie, planvorming, training en informatiemanagement
(op het juiste moment de juiste informatie). Momenteel werken we aan een nieuw crisisplan. Dat is de kapstok voor de multidisciplinaire samenwerking. Nieuw zijn het flexibel
alarmeren en het toepassen van het knoppenmodel. Bij een ramp, crisis of grootschalig
incident verloopt de alarmering volgens vaste protocollen. Dat is goed, want zo is voorspelbaar welke teams in actie komen. Maar in de toekomst wordt de vraag gesteld: wie hebben we eigenlijk nodig? Afhankelijk van het scenario komen bepaalde teams of functionarissen bij elkaar. Crisisorganisatie op maat. Begin 2017 is dit document gereed.
“We maken een slag van traditioneel oefenen naar trainen. Sinds anderhalf jaar organiseren we multidisciplinaire themaweken en een Crisisplein. Die worden door zo’n tweehonderd deelnemers uit alle disciplines bezocht. Dat is wel een succes te noemen. We
zien een enorme belangstelling voor de onderwerpen die
Erwin Broerse
wij op de agenda zetten. Met het verder professionaliseren van de sectie informatiemanagement zullen funcManager afdeling Risicotionarissen in de crisisorganisatie beter van informatie
en Crisisbeheersing
worden voorzien.”
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Een crisis is
van ons allemaal
Bij (het beoefenen van) een zeer groot incident, een crisis, of een dreiging hiervan wordt er een crisisorganisatie
gevormd in het RCC (Regionaal CoördinatieCentrum) op
het VRZ-hoofdkantoor. Dit proces wordt het ‘opschalen
van de crisisorganisatie’ genoemd. Het faciliteren van
een RCC is een primaire taak van VRZ en een wezenlijk
onderdeel van het proces crisisbeheersing.
De omvang en samenstelling van de diverse crisisteams
is afhankelijk van de aard, ernst en duur van een groot
incident of crisis. In de meest uitgebreide vorm bestaat
de crisisorganisatie in het RCC uit een Beleidsteam en een
Operationeel team met ondersteunende secties. Standaard zijn hierin vier diensten vertegenwoordigd: politie
(blauw), brandweer (rood), geneeskundige zorg (wit) en
gemeenten in de sectie bevolkingszorg (oranje). Aangevuld met de secties Informatiemanagement (IM) en Crisiscommunicatie. Afhankelijk van het incident kunnen secties
en functionarissen van betrokken diensten worden toegevoegd, zoals Rijkswaterstaat, defensie, nutsbedrijven, etc.
Bij een grote opschaling kan het aantal functionarissen in
het RCC oplopen tot ruim boven de honderd.
Om de teams en functionarissen onder alle omstandigheden en voor langere tijd goed te laten functioneren zijn
er voorzieningen getroffen met betrekking tot techniek,
(nood)energie, verbindingen, beveiliging, toegang,
draaiboeken, etc. Tijdens een opschaling wordt gebruik
gemaakt van ruimten en techniek waar dagelijks medewerkers van VRZ werken. Zij dienen hun werkplek dan direct en bruikbaar voor de crisisorganisatie achter te laten.
De sectie IM bijvoorbeeld werkt tijdens een opschaling of
oefening/training vanuit de ruimte waar ‘in de koude fase’
de I&A Helpdesk is gehuisvest. Er is een behoorlijk verschil
tussen een langdurige uitval van een nutvoorziening, een
groot evenement als de Four Freedoms Awards, een gijzeling op een school, een grieppandemie of een grote industriebrand. Binnen het RCC dienen de coördinatie van en
de afstemming tussen de betrokken partijen gefaciliteerd
te worden. Het RCC moet dus flexibel kunnen inspelen op
uiteenlopende behoeften. Dit is een belangrijke uitdaging
bij de komende herhuisvesting van het RCC in het gebouw
aan de Segeerssingel te Middelburg.

Vlnr: Maaike Prince, Johan van Tilburg, Marc Nagelkerke, Cyndi Flipse,
André Franssen, Erwin Broerse, Samantha Jobse, Patrice Troost, Willemijn Gisolf, Mariska Viergever, Erwin Paardekooper, Pieter Jongejan.
Foto: Patrice Troost
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Crisisplein
In 2016 heeft team Crisisbeheersing drie keer het
Crisisplein georganiseerd, een netwerkmoment
in ongedwongen sfeer voor partners binnen de
crisisorganisatie. Tijdens deze bijeenkomsten wordt
op strategisch, tactisch en operationeel niveau gesproken over actuele onderwerpen, zoals evaluaties
van GRIP-incidenten en flexibilisering van GRIP.
Onderwerpen die ook bij de bestuurders leven.

Crisisplein Foto: Patrice Troost

Systeemtest

Responscel op
15 november

Een systeemtest is een onaangekondigde oefening bij de veiligheidsregio
voor mensen die zitting hebben in crisisteams. Het gaat om de hoofdstructuur, met partijen als de politie, brandweer, geneeskundige hulpdiensten
en gemeenten. ‘De buitenwereld’ merkt niet veel van een systeemtest. Die
wordt namelijk grotendeels binnen nagespeeld. Vanuit een ‘responscel’ doet
de oefenstaf zich voor als de pers, hulpverleners in het veld en op straat, of
instanties zoals ziekenhuizen. Alleen het Commando Plaats Incident (CoPI)
kan vanaf locatie vanuit een zogenaamde CoPI-bak meedoen.

2 november jl. was het Crisisplein te gast op het
Stadskantoor in Middelburg. Portefeuillehouder
Risico- en Crisisbeheersing, burgemeester Bergmann, trapte de bijeenkomst af. Een uitgebreid
verslag van de bijeenkomst, foto’s en presentaties
vind je op www.zeelandveilig.nl/netwerkdagen.
“Samen met mijn collega’s verzorg ik het Crisisplein van A tot Z. We bepalen het doel van een
bijeenkomst, we benaderen sprekers, zoeken een
locatie, regelen de materialen, stellen uitnodigingen op en houden de aanmeldingen bij. We
coördineren en regisseren de bijeenkomst zelf.
Voor 2017 gaan we bekijken of we het Crisisplein
op dezelfde wijze continueren.”
Mariska Viergever
Specialist Multi Vakbekwaamheid

Themaweken
Team Crisisbeheersing organiseert jaarlijks meerdere themaweken voor (interne en externe) functionarissen uit de crisisorganisatie. Te denken valt
aan OvD’en, secties binnen de crisisorganisatie,
liaisons van diverse bedrijven (waterschappen,
BRZO-bedrijven, zorginstellingen, nutsbedrijven,
politie, et cetera), die een functie vervullen binnen de crisisorganisatie. Tijdens een themaweek
staat steeds één onderwerp centraal.
Al bij de aankondiging van een systeemtest ontstaat een lichte spanning in de wandelgangen. Als het zover is, gaan alle knoppen om en staat iedereen paraat. Tijdens de jaarlijkse
systeemtest kijken we, of we doen wat we beloven in alle crisisplannen, processen en procedures. We controleren of we met zijn allen in staat zijn een calamiteit of ramp te beheersen.
Samen met een extern bureau, Cuypers, schrijven we het scenario voor een systeemtest uit.
Op 15 november jl. was het weer zover. Groot alarm: meerdere gemeentes worden getroffen door een grootschalige stroomuitval. Opschalen naar GRIP4. Een CoPI, ROT en RBT
komen in actie. Politie, brandweer, GHOR, bevolkingszorg: iedereen is betrokken. Ook
netbeheerder Enduris draait mee. Waarnemers van Cuypers en Inspectie van Veiligheid en
Justitie registreren of de aanpak van de test en de toetsing voldoen aan de criteria uit het
toetsingskader rampenbestrijding. Aan de hand van de evaluatierapporten bekijken we
achteraf hoe de organisatie van de crisisbeheersing kan worden verbeterd. Toch is er aan
het eind van de dag alvast een pluim voor de deelnemers. Goed gewerkt allemaal.
André Franssen
Coördinator systeemtest VRZ
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“Natuurlijk ontdek je altijd leerpunten
bij zo’n systeemtest. Daar doen we het
juist voor. Zo kunnen we crisisbeheersing
steeds blijven verbeteren.”

Het doel van de themaweken is om de multidisciplinaire (incidentbestrijdings)plannen breed
en op eenduidige wijze uit te dragen. Daarnaast
hebben de themaweken tot doel om de kennis en
vaardigheden op het gebied van crisisbeheersing
bij te spijkeren. Een themadag sluit af met een
informeel samenzijn. Dit jaar zijn onder grote
belangstelling de onderwerpen ‘terreur’ en ‘uitval
nutsvoorzieningen’ uitgediept.

Uitnodigingen voor het Crisisplein en de themaweken lopen via MOTO-vertegenwoordigers
van de verschillende disciplines, of via Viadesk
(Nieuws Veiligheidsregio Zeeland). Kijk op
www.zeelandveilig.nl/netwerkdagen voor
informatie over de bijeenkomsten.
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Medezeggenschap
Ondernemingsraad

Onderdeelscommissie

“De OR heeft roerige jaren achter de rug. Met vallen en opstaan staat
er nu een stevig team dat goed samenwerkt met het bestuur en andere
medewerkers in de organisatie. De komende jaren gaat de OR die samenwerking verstevigen. De OR vindt het belangrijk de vinger aan de pols te
houden in de organisatie. Vragen van individuele medewerkers leggen we
neer bij de juiste persoon in de organisatie. Collectieve vragen en geluiden
zijn gedeeld met de WOR-bestuurder. Momenteel maken we deel uit
van de begeleidingscommissie van het organisatieonderzoek. Daarnaast
behandelen we lopende zaken, zoals de instemmings- en adviesaanvragen. Verslagen
Winanda van den Ende
delen we in Het Loket op Viadesk. Voor
vragen kun je altijd bij ons terecht via
Secretaris OR,
ondernemingsraad@vrzeeland.nl”.
specialist vakbekwaamheid

Voor het behartigen van de
belangen van ruim 1100 vrijwilligers van Veiligheidsregio
Zeeland heeft de OR een onderdeelscommissie (OC) ingesteld.
De OC bestaat uit negen leden
die eens per maand bijeenkomen. Mark de Nooijer, Simone
Schreurs en Adryan Lamper
vertegenwoordigen de OC in de
OR-vergaderingen.

Vlnr: Simone Schreurs, Adryan Lamper, Erling
Blonk, Jörg Rooze, Patrick van Akkeren en
Wilco Nieuwehuizen.

Een vast agendapunt van de OC is: Geluiden van de werkvloer. Alles wat
de OC-leden opvangen aan informatie, ideeën en signalen komt hierbij
aan de orde. We bekijken wat het knelpunt is, of de goede route is
bewandeld en zullen in het uiterste geval contact opnemen met degene
die kan bijdragen aan de oplossing. Wil je zaken inbrengen bij de OC?
Aarzel niet en benader Simone (s.schreurs@vrzeeland.nl
Mark (m.denooijer@vrzeeland.nl of
), of Adryan (a.lamper@
vrzeeland.nl of
). Zoek je namen van de andere OC-leden,
surf dan even naar Viadesk en zoek op ‘OC-leden’.

OR-verkiezingen 8 maart 2017
8 maart a.s. zijn er weer verkiezingen voor de OR. Stel je verkiesbaar als OR-lid! Waarom? Het is een leuke functie. Je bent de
oren en ogen van de organisatie, de signalerende schakel tussen
medewerkers en bestuur. Je bouwt mee aan een organisatie die
de afgelopen jaren veel heeft doorstaan en die zich dankzij de
gedreven houding van haar medewerkers blijft doorontwikkelen
tot een organisatie waarop iedereen trots kan zijn.
Ondernemingsraad

Prettig werken bij VRZ
Ongewenste omgangsvormen in je werksituatie zijn stille slopers van werkplezier en
organisatiewaarden. Mensen hebben erkenning nodig. Ongewenste omgangsvormen
kunnen echter resulteren in emotionele schade en/of ziekteverzuim. En dat wil niemand.
Wanneer je klachten hebt of problemen ervaart met betrekking tot zaken als pesten,
discriminatie, (seksuele) intimidatie of werkstress, kun je terecht bij Anje Bareman, vertrouwenspersoon van VRZ. Zij biedt ondersteuning en bekijkt samen met jou hoe een
werksituatie kan worden verbeterd. Hierbij hou je zelf de regie. “Ik luister aandachtig,
analyseer de situatie en adviseer het management over knelpunten met betrekking tot
beleid of bejegening. Hiermee wil ik een constructieve bijdrage leveren aan een sociaal
veilig en prettig werkklimaat bij VRZ.”
Je bent van harte welkom om je verhaal te doen. De gesprekken zijn uiteraard vertrouwelijk. Je kunt contact opnemen met Anje via 06-29008866. Voor meer informatie, zie
www.bmwz.nl.
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Anje Bareman
Vertrouwenspersoon VRZ

9

Repressieve
brandweerzorg
Het grootste deel van de brandweer in Zeeland houdt zich
met name bezig met brandbestrijding en hulpverlening,
de repressie. Dit is het grootste en meest zichtbare onderdeel binnen onze organisatie. Onze repressieve brandweer
werkt bijna uitsluitend met vrijwillige collega’s. Deze zijn
verdeeld over 64 posten in de provincie. Vrijwilligers die
naast hun hoofdberoep dag en nacht klaarstaan om in actie
te komen. Dit is uniek in Nederland; in andere regio’s zijn
er tenminste één, maar meestal meerdere beroepsposten
beschikbaar, waar 24 uur per dag brandweer aanwezig is.
In Zeeland hebben we een paar posten, waar dagdienstmedewerkers (beroepsbrandweer) werken in een andere
functie, die overdag inzetbaar zijn voor de repressie.
De 64 posten worden geleid door evenzoveel ploegleiders en zijn ingedeeld
in drie gebieden: Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren/Schouwen- Duiveland en
Bevelanden/Tholen. De drie gebieden worden geleid door zes (plaatsvervangend) operationele managers. Voor de ondersteuning maken zij naast
Bedrijfsvoering gebruik van de brandweerteams Operationele Voorbereiding,
Vakbekwaamheid en Materieel, Techniek en Logistiek. Met elkaar een belangrijk
onderdeel van VRZ, dat rond de klok klaarstaat voor inwoners en bedrijven.

ViaDesk Brandweer Zeeland
Zeeuws brandweernieuws volgen? Op Viadesk delen we brandweernieuws, leermomenten, informatie over vaardigheidstoetsen, vacatures
en het vrijwilligershandboek. Dit gebeurt in de groep ‘Brandweer
Zeeland’, waar alle Zeeuwse brandweermensen lid van zijn. Daarnaast
hebben bijna alle posten een eigen ViaDeskgroep aangemaakt. Hierin
worden onder andere oefenroosters en verslagen gedeeld. Daarin
wordt ook veel gebruik gemaakt van de gedeelde agendafunctie.

Nog niet op ViaDesk?
Ga naar https://vrzeeland.viadesk.com om in te loggen. Als je boven
in het menu op ‘Groepen’ klikt, kies je voor ‘Open groepen’. Als je
daar op klikt, zie je ‘Brandweer Zeeland’ tussen de andere open groepen staan. Heb je problemen met inloggen, of andere vragen? Neem
contact op met de Helpdesk ICT via helpdesk@vrzeeland.nl, of tijdens
kantooruren op 0118-421234.

Focus op de brandweer
“Brandweer Zeeland drijft op de kracht van ruim 1.100 vrijwilligers. Zij
zijn de kern van de brandweer en vormen samen met andere diensten
de veiligheidsregio. Tot nu toe speelt de brandweer een (te) kleine rol
in het meerjarenbeleidsplan van VRZ. Dat gaan we veranderen en dat
doen we samen met alle brandweermensen. Met ‘Focus op de Brandweer’ geven we invulling aan de plannen voor de komende jaren. De
input hiervoor komt van de brandweer zelf, zowel de vrijwilligers als
de beroeps. Nog voor het eind
van dit jaar houden we zeven
bijeenkomsten door de hele regio.
Daar halen we plannen en ideeën
op. Hoe kan de rol van de brandweer worden verdiept, naast de
repressieve taak? De eisen op het
terrein van vakbekwaam worden
(opleiden) en vakbekwaam blijven
(oefenen) nemen toe. Dit vraagt
meer tijd van de medewerker. Hoe
kunnen we hierin ondersteunen?
Is innoveren op dit beleidsterrein wellicht een optie? Dat
soort zaken zetten we op een rij.
André Willemstein (l) en Koos de Feijter (r)
Daarmee maken we een meerjarenbeleidsplan voor de brandweer
André Willemstein
dat dient als onderlegger voor het
meerjarenbeleidsplan van VRZ.”
Manager Brandweer

(Brand)veiligheid en de gemeente
Veiligheidsregio Zeeland werkt hard aan de (fysieke) veiligheid in Zeeland.
Dit kunnen we niet alleen. Iedereen in Zeeland draagt bij aan een veilig
en gezond leven. Ook gemeenten spelen daarin een rol. De vraag is:
hebben alle gemeenten (brand)veiligheid wel in het vizier? Staat het wel
op de agenda? Daarom willen wij graag met de gemeenten in gesprek
over de vraag wat voor niveau van veiligheid zij hun inwoners willen
bieden. We vragen ze hiervoor ook een inspanning te verrichten. Door
veiligheid weer op te nemen in al hun plannen, maar ook door geld te
reserveren in divers beleid. Een voorbeeld is de Wmo. Via die wet biedt
de gemeente hulp aan mensen die ondersteuning nodig hebben om
langer thuis zelfredzaam te wonen. Daar hoort ook (brand)veiligheid
bij. Deze integrale benadering vindt nu onvoldoende plaats. De komende
tijd gaan we hierover met de gemeenten in gesprek.

Zeeuwse brandweerwebsite
De Zeeuwse Brandweer heeft haar eigen website:
www.brandweerzeeland.nl. Binnen deze website kunnen alle posten
een eigen pagina aanmaken en beheren. Je vindt er informatie over
bijvoorbeeld adresgegevens, open dagen en welk materieel er aanwezig is. Heb je hierover vragen, mail naar: communicatie@vrzeeland.nl,
of bel 0118-421111 (tijdens kantooruren).

Sociale media

Blog manschap in opleiding

De Zeeuwse brandweerposten zijn behoorlijk actief op de sociale
media. 70 procent van alle posten heeft een eigen Facebookaccount
met actuele posts. Je vindt er foto’s van oefenavonden en natuurlijk
behaalde prijzen van vaardigheidstoetsen. Enkele brandweerposten
hebben een eigen Twitteraccount.

Lees mee met een manschap in opleiding in Goes. Begin juni is
Daan Kempeneers enthousiast begonnen aan de opleiding tot
Manschap A. In een maandelijkse blog op Viadesk (groep Brandweer Zeeland) vertelt Daan over zijn ervaringen.
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Vakbekwaamheid

Materieel, Techniek en Logistiek

Binnen vakbekwaamheid is op dit moment veel gaande: de wervingsactiviteiten hebben veel nieuwe aspirant-manschappen opgeleverd.
Allemaal moeten ze op zo kort mogelijke termijn een plaats krijgen in
de leergang Manschap. Het Regionaal Opleidingsinstituut (ROI) draait
op volle toeren om zoveel mogelijk aspiranten klaar te stomen voor hun
plaats in de TS. Om een beeld te geven van hoe het eraan toegaat in de
leergang Manschap A, houdt Daan Kempeneers, aspirant-manschap van
post Sint-Philipsland, een blog bij op Viadesk (te volgen via het nieuwsbulletin van de groep Brandweer Zeeland), het lezen zeker waard.

“Ons team zorgt voor de aanschaf en het onderhoud van brandweermaterialen. De logistieke dienst faciliteert de brandweervrijwilligers, zowel
voor oefenavonden als na of tijdens een inzet. Dat loopt uiteen van het
leveren van koffie en toiletpapier tot maskers, bluspakken en ademluchtcilinders. Onze monteurs in de servicecentra voeren onderhoud
uit aan voertuigen, ademlucht en persoonlijke beschermingsmiddelen.
Samen met Inkoop is ons team verantwoordelijk voor de aanbestedingsprocedures als we nieuw materieel aanschaffen.”

Team Vakbekwaamheid

De leergang Manschap A gaat er in
de nabije toekomst anders uitzien:
de boeken maken plaats voor een
Elektronische Leeromgeving (ELO)
en ook de manier van lesgeven
verandert. Het ROI is op dit moment
druk bezig alle benodigde voorbereidingen te treffen, zodat vanaf april
2017 de leergang Manschap A in de
nieuwe opzet gegeven kan worden.

“Wie vakbekwaam is, moet ook vakbekwaam blijven. Om die reden ondersteunt ons team de posten in het op peil houden van de geoefendheid. Het
is voor veel medewerkers niets nieuws als ik zeg dat deze ondersteuning op
dit moment als gevolg van de capaciteit binnen ons team behoorlijk onder
druk staat. Dit heeft gevolgen voor de operationaliteit van Brandweer Zeeland
en moet dus opgepakt worden. We zijn
druk bezig met het uitwerken van oplossinMarc Ardon
gen. Het is wel duidelijk dat de posten en
ons team elkaar hard nodig hebben om dit
Teamleider
tot een succes te maken. Namens mijn team
Vakbekwaamheid
wil ik hierbij aangeven ervoor te gaan!”
Brandweer Zeeland

“Stapsgewijs creëren we
eenheid op het gebied
van MTL. Zo komt in de
toekomst het ademluchtmateriaal van één leverancier. Voorheen viel de
aanschaf van materialen
onder verantwoordelijkheid van de gemeenten.
Dat leverde veel verschillen op. Bovendien is een
grotere aanbesteding
kostenefficiënter.”
“Voordat we overgaan tot de aanschaf van nieuwe materialen houden
we een presentatiedag waarop de daarvoor samengestelde werkgroepen
het materiaal van verschillende leveranciers kunnen testen en beoordelen. Hieruit komen de beste producten naar voren. Op die manier
hebben we afgelopen jaar nieuwe bluspakken, redvoertuigen en tankautospuiten verworven. Dat verliep goed.
De aanschaf wordt breed gedragen omdat
Kees Ars
uit elk werkgebied brandweervrijwilligers
betrokken worden in het traject.”
Plv. Teamleider MTL

Operationele voorbereiding
Ons team doet alles wat nodig is aan voorbereiding op de brandweerzorg in ‘het veld’.
Onze activiteiten hebben meestal een directe relatie met de dienstverlening aan de
burger. Een mooi voorbeeld is het beheer en actualisatie van het dekkingsplan, dat
tweemaal per jaar plaatsvindt. Hiermee spelen we in op de ontwikkelingen op en rond
de posten, zoals wijzigingen in het personeelsbestand. Een nieuw aangelegde weg kan
betekenen dat een andere post ergens sneller ter plaatse kan zijn. Daar passen we de
brandweerzorg dus op aan. We leggen de wijzigingen vast en vertalen deze voor de
meldkamer en in de procedures.

Remco Duerink
Teamleider Operationele
Voorbereiding

Slagvaardig optreden bij een crisis of ramp is prioriteit nummer één. De brandweer werkt
daarin samen met andere disciplines, zoals crisisbeheersing, meldkamer, GHOR en politie.
In 2016 heeft VRZ de rol van de brandweer in dit multidisciplinaire optreden herzien en
hierover nieuwe afspraken gemaakt. De betrokken brandweerlieden hebben instructies
gekregen en opleidingen gevolgd. Nieuw is ook, dat bij een oproep de brandweerman
met een slimme pager kan aangeven of hij op dat moment al dan niet beschikbaar is.
De voertuigbemanning kan zodoende eerder vertrekken, of er wordt eerder een andere
post gealarmeerd. Brandweerkorpsen hebben in de wagen een digitaal systeem: de operationele bereikbaarheidskaarten. De kaarten bevatten nuttige informatie over de plaats,
gebouw, bedrijf waar naar wordt uitgerukt. Ze bieden aanvullende informatie over
brandkranen, waterkaarten voor duiken etc. De komende periode worden deze kaarten
uitgebreid. Alle informatie wordt steeds geactualiseerd: een megaklus!
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Vaardigheidstoetsen
Elk jaar doen 40 tot 50 Zeeuwse brandweerploegen mee aan de vaardigheidstoetsen
(voorheen brandweerwedstrijden) van ABWC. Bij deze realistische toetsen laten de
ploegen hun basisvaardigheden zien: veilig, effectief en efficiënt een incident bestrijden.
In het voorjaar gaan de teams eerst de onderlinge strijd aan in provinciale toetsen. De
beste drie ploegen stomen door naar de volgende ronde: de gewestelijke competitie.
Die is in mei. Uiteindelijk komen in september de tien beste ploegen van Nederland
samen in de finale. De winnaar daarvan mag zich landskampioen noemen. Helaas is het
dit jaar geen enkele Zeeuwse ploeg gelukt de eindstrijd te bereiken.
Brandweer Zeeland organiseert elk jaar de Onderlinge Zeeuwse Vaardigheidstoets. Dit
jaar bracht de wedstrijddag in oktober 32 ploegen op de been. Op vier banen tegelijk
gingen de manschappen met elkaar in duel. De uiteindelijke winnaars waren: Torenweg,
Rilland, Domburg en Sluis.

“De ploegen laten bij vaardigheidstoetsen gewoon zien wat ze altijd doen
bij een optreden. Daarvoor hoeven ze
niet speciaal te oefenen.”
Gert Mulder
Provinciaal coördinator
ABWC

Jeugdbrandweer

Werk jij brandschoon?

Een brand in een school blussen? Daar draaien de Aspiranten van de Jeugdbrandweer Goes
hun hand niet voor om. Ze zijn zelfs zo goed in hun klasse dat ze in september in Bilthoven
de landstitel veroverden. Een hele prestatie als je bedenkt dat ze alle HD-teams in het land
hebben verslagen! De winnende ploeg is een van de negen jeugdbrandweerteams in Zeeland. In totaal tellen de teams 170 leden: de Junioren van 12 tot 16 jaar en de Aspiranten
van 16 tot 18 jaar. Op een speelse manier leren ze van een professionele vrijwilliger de beginselen van het brandweervak. Ze oefenen elke week om de basisvaardigheden onder de
knie te krijgen. Bovendien treden ze op als ambassadeurs voor een brandveilige jeugdomgeving. Daar weten ze alles van en die kennis brengen ze over op familieleden en vrienden.

‘Schoon werken’ krijgt veel aandacht bij de brandweer.
Tijdens het blussen zijn brandweermensen beschermd
door bluspak en ademluchtmaskers. Rookresten, roet- of
asbestdeeltjes kunnen op de pakken terechtkomen en
gezondheidsrisico’s vormen. Natuurlijk bestaan er maatregelen en procedures om die risico’s te voorkomen, zoals
afspoelen na een brand en het reinigen en controleren
van bluspakken en ademluchtapparatuur. Dat gebeurt
op de onderhoudssteunpunten in Terneuzen, Borssele en
Middelburg. Ook als asbest vrijkomt bij een brand treden
protocollen in werking.

“Een coördinator
van een jeugdbrandweerteam
staat elke week
belangeloos voor
zijn team om ze
wat te leren. Op
zijn vrije zaterdagen
gaat hij mee naar
wedstrijden. Dat
vraagt veel inzet
en enthousiasme.
Een hele prestatie.”

Als achttienjarige verlaat je de jeugdbrandweer. Doorstromen naar de ‘grote’ brandweer verloopt niet altijd
naadloos. Dag en nacht beschikbaar zijn is moeilijk
te combineren met bijvoorbeeld een studie. Om toch
betrokken te blijven, krijgen sommigen een stageplek
aangeboden op een post. Anderen verlenen diensten als
assistent-jeugdleider. Eenmaal gesetteld, sluiten ze zich
vaak alsnog aan bij een brandweerpost. Jeugdbrandweerlieden hebben heel wat in hun mars. Sinds dit jaar krijgen
de achttienjarigen die hun team verlaten een BHV-diploma
mee. Daar kun je nog eens mee thuiskomen!
Meer weten over de jeugdbrandweer? Kijk op
www.brandweerzeeland.nl/overons/jeugdbrandweer
Leen van der Maas
Coördinator
Jeugdbrandweer Zeeland
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‘Schoon werken’ heeft alleen kans van slagen als er
draagvlak is, als je je ervan bewust bent dat bijvoorbeeld
rook schadelijk is en als je gemotiveerd bent daaraan
iets te doen. De werkgroep Veilig en Schoon Werken is
bezig maatregelen op te stellen en gaat deze binnenkort
communiceren met alle betrokkenen.
Meer informatie? Neem contact op met
operationelevoorbereiding@vrzeeland.nl.
“Uit internationale onderzoeken is naar voren gekomen
dat de kans om op latere leeftijd te worden geconfronteerd met kanker, hoger is bij brandweermensen. Aandacht voor arbeidshygiëne is een gedeeltelijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Het is een
must om hiermee samen aan de slag te gaan.”
- Elie van Strien.
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GHOR
De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)
coördineert optimale zorg voor slachtoffers bij rampen, ongevallen,
of een andere maatschappij-ontwrichtende situatie als een pandemie.
Het team heeft direct en indirect te maken met duizenden mensen.
Met medewerkers van GGD, ziekenhuizen, ambulances, huisartsen en
thuiszorginstellingen, oftewel de ‘cure’ en ‘care’ in Zeeland. Andere
partners zijn brandweer, politie en gemeenten.

Geen Nood
bij Brand
Brand kan iedereen overkomen, ook zorginstellingen. Samenwerking is essentieel om te
komen tot de best denkbare oplossingen, die
minimaal voldoen aan de wettelijke brandveiligheidseisen. Zie hier de basis van ‘Geen Nood
bij Brand’ (GNBB).
In deze methode werken zorginstellingen,
brandweer en GHOR samen aan bewustwording van brandveiligheid. Hoe ontstaat een
brand, hoe kan je brand voorkomen, hoe ga je
om met rook en hoe evacueren we bewoners?
Voldoen aan de regels is namelijk niet altijd
genoeg om een brandveilige situatie te creëren. De risico’s in kaart brengen is minstens zo
belangrijk.

Vlnr. Ton, Edith, Jan, Inge, Chantal, Henk, Wendy en Frans

Daarnaast is de GHOR nauw betrokken bij het opstellen en beoefenen van plannen
en procedures voor het optreden tijdens rampen en crises. We organiseren regelmatig
platformbijeenkomsten voor zorginstellingen om te trainen en kennis en ervaringen
uit te wisselen. We adviseren Zeeuwse gemeenten over vergunningverlening bij grote
evenementen, zoals Concert at Sea en de finale van de Tour de France.
Team GHOR bestaat uit Inge van Dam en Edith van Noorden (ondersteuning), Henk
Torcqué en Frans Nieuwenhuize (medewerkers dienstverlening), Ton de Klerk, Wendy
van den Dorpel en Chantal Smolenaers (specialisten), Jan Rotte (teamleider) en Ronald
de Meij (directeur Publieke Gezondheid).

Zorginstellingen die zich aanmelden voor
GNBB, krijgen bezoek van brandweer en
een GHOR-medewerker. Samen met mensen
van de instelling (BHV-er, bewoner, directie,
medewerker technische dienst, personeelslid)
maken we een expeditie door het gebouw. Ieder kijkt door zijn eigen bril naar veiligheidsaspecten. Aan de hand daarvan maken we
samen plannen om de veiligheid te vergroten.
De Hooge Plaaten (Warmande) in Breskens
beet dit jaar het spits af, gevolgd door Hof ’t
Seys (Zorgstroom) in Middelburg. Zij hebben
inmiddels een expeditie achter de rug en gaan
aan de slag met de aanbevelingen.

Certificering

Foto: Patrice Troost

Grootschalige
Geneeskundige Bijstand
Momenteel trainen vier weken lang, twee keer per week, veertig à vijftig hulpverleners
op de kazerne Stromenweg. Een ware invasie van meldkamercentralisten, ambulancepersoneel, Rode Kruis-medewerkers en mensen van de GHOR die de coördinatie van
deze hulpverlening in handen hebben. Sinds 1 januari dit jaar werken we met een
nieuw model om in opgeschaalde situatie geneeskundige zorg te leveren, genaamd
GGB: Grootschalige Geneeskundige Bijstand. Het doel van de training is dat ambulancedienst, het Nederlandse Rode Kruis en de GHOR de nieuwe protocollen en procedures
goed kunnen toepassen.
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Efficiënt en veilig werken is de GHOR wel toevertrouwd. Ieder jaar lichten de onderzoekers
van certificeringorganisatie Kiwa de processen
en procedures van de complete afdeling door.
Ging de afdeling in 2009 nog met de hakken
over de sloot, bij de beoordeling vorig jaar
waren alle punten prima in orde.
“De certificering voor het kwaliteitsmanagementsysteem is voor ons een steun in de rug.
We leren daarvan. Bij alles wat we ondernemen kijken we of het de gewenste resultaten
heeft opgeleverd. Zo niet, dan passen we
onze manier van werken aan.”

Jan Rotte
Teamleider GHOR
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Gemeenschappelijke
Meldkamer Zeeland
Het kloppend hart van Veiligheidsregio Zeeland is de meldkamer. De plaats
waar alle verbindingen samenkomen. De centralisten die hier werken zijn professionals pur sang. Dat moet ook wel, want ons werk gaat om het redden en
helpen van mensen. Wie 112 belt moet weten dat hulp nooit ver weg is.
Centralisten krijgen te maken met mensen in nood,
24 uur per dag, zeven
dagen in de week. Soms
zijn dat heftige gebeurtenissen; een grote brand,
een ongeval met zwaargewonden, of een reanimatie
via de telefoon. Dat levert
regelmatig hectiek op in de
meldkamer. Mensen die dit
werk doen, moeten stevig
in hun schoenen staan.
Sal Cracau
Directeur Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland
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De centralisten coördineren hulp bij ongevallen, rampen en calamiteiten. Vervolgens leggen we via pagers of portofoon contact met
brandweer, politie of ambulance. Je ziet dan ook drie soorten uniformen in de meldkamer. Elk discipline voert een eigen protocol uit
bij een melding. Ook spoedeisende meldingen die via het servicecenter van de politie binnenkomen (0900-8844) worden doorgezet
naar de meldkamer. Als het nodig is, schakelen wij hulpsystemen in
als NL-Alert, de sirenes (WAS-palen) en Burgernet.

Verhuizen Bergen op Zoom
De huidige 25 regionale meldkamers gaan de komende jaren
samen naar een Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) op maximaal
tien locaties. VRZ gaat samen
met Veiligheidsregio Midden- en
West-Brabant in een nieuwe
meldkamer in Bergen op Zoom.
Naar verwachting wordt het nieuwe politiebureau met meldkamer
najaar 2019 opgeleverd. Dit draagt
bij aan een landelijk eenduidige
werkwijze en eenzelfde niveau van
dienstverlening. Uiteindelijk levert
dit ook een besparing op.

Veranderingen
Dit jaar kreeg de meldkamer een
nieuwe versie van het meldkamersysteem GMS. Hiermee is het
makkelijker informatie en incidenten te delen met andere regionale
meldkamers. Een grote verandering
komend jaar is de vernieuwing van
het digitale communicatiesysteem,
C2000. Nu al is begonnen met het
aanpassen van de werkwijze. Instructeurs vakbekwaamheid krijgen
een opleiding om medewerkers
van de meldkamer om te scholen.
Alles is erop gericht om iedereen
voor te bereiden op een zo soepel
mogelijke overgang naar de nieuwe
meldkamer in Bergen op Zoom.
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Bevolkingszorg
De hulp aan getroffenen bij rampen en calamiteiten heet bevolkingszorg. Onze
teams komen in actie afhankelijk van de aard en omvang van een crisis of incident.
Zo waren we eind 2015 betrokken bij de crisisnoodopvang vluchtelingen in Zeeland.
Een jaar eerder bij het vreselijke ongeval in de mist op de A58. Uit die twee laatste
grote inzetten blijkt dat we goed zijn voorbereid.

OvD’s Bevolkingszorg en de coördinerend gemeentesecretaris

De 13 Zeeuwse gemeenten spelen een belangrijke rol in bevolkingszorg. Zij hebben zorgtaken voor de bevolking, of dat nou Zeeuwen zijn
of niet; bevolkingszorg geldt voor iedereen. De gemeenten leveren de
functionarissen Bevolkingszorg. In totaal zijn dat er nu 320. De gemeentesecretaris van Noord-Beveland is coördinerend gemeentesecretaris, hij
stuurt aan. Organisatorisch is bevolkingszorg ondergebracht bij VRZ. We
werken nauw samen met politie, brandweer en GHOR, maar ook met het
Nederlandse Rode Kruis, Connexxion, Omroep Zeeland en de Stichting
Salvage. We zetten volop in op het vakbekwaam worden en blijven van
alle functionarissen door middel van opleiden, trainen en oefenen.
Team BZ van VRZ bestaat uit Els Matthijsse (Beheer AG5), Menno van de
Wetering (Specialist Vakbekwaamheid Bevolkingszorg) en Willem Pentury
(Coördinator Bevolkingszorg).

“Bevolkingszorg is er voor de burger.
Dat mogen we nooit uit het oog verliezen”
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Taken
Bevolkingszorg heeft verschillende taken. Voorlichting
geven, zorgen voor opvang en verzorging tijdens en na
de ramp of crisis. Maar ook evacuatie (samen met de
andere veiligheidspartners) en het geven van informatie
over verwanten. Het hele takenpakket van Bevolkingszorg vind je in het Besluit veiligheidsregio’s.

Nieuwsbrief
Om te zorgen dat functionarissen Bevolkingszorg op
de hoogte blijven verzorgt VRZ periodiek een nieuwsbrief. Abonneren kan via: bevolkingszorg@vrzeeland.nl

Willem Pentury
Coördinator Bevolkingszorg
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Specialisaties
Duikteams

In Zeeland hebben we vier brandweerduikteams, in Middelburg, Goes, Terneuzen en Tholen. Brandweerduikers zijn daarnaast ook vaak brandweerman of –vrouw, hoewel dat geen
eis is. Om je te specialiseren tot duiker volg je een tweejarige
opleiding. Maar er is meer. Als duiker ben je onder water op
jezelf aangewezen, je moet dus stressbestendig zijn. En duiken
is niet zonder gevaar. Je kunt verstrikt raken, of duikersziekte
oplopen. Daarom staat veiligheid hoog in het vaandel.

Ruud Maljaars
Voorzitter Taskforce
duiken Brandweer Zeeland

Duikers treden altijd in teams op. Een duiker gaat het water
in, maar de duikploegleider, een veiligheids-/reddingsduiker
en een assistent blijven op de kant. Ze communiceren voortdurend met elkaar. Een geoliede samenwerking. De teams
werken veel samen. In de loop van volgend jaar krijgen de
Zeeuwse brandweerduikteams hetzelfde materiaal: duikpakken, flessen en vaartuigen.
Op 1 oktober hadden de duikteams een klein feestje.
Dertig brandweerduikers zijn geslaagd voor de vierjaarlijkse
proeve van bekwaamheid. Dit is een wettelijke eis, om het
duikdiploma opnieuw te verlengen. Dat betekent vooraf
flink oefenen. Met volle bepakking zakken ze in een duiktank af. Op een diepte van negen meter laten ze zien dat
ze controle hebben over hun uitrusting. Dat ze zelfredzaam zijn en dat ze een collega in nood kunnen redden.
Het uiterste wat je van duikers kunt vragen.

Rope Rescue Team
Bij lastige reddings- of bergingssituaties op
hoogte, diepte of moeilijk bereikbare plaatsen
komt het Rope Rescue Team (RRT) in actie.
Als een van de vier teams binnen Brandweer
Nederland nemen wij Zeeland en een deel van
Midden- en West-Brabant (tot aan Breda) voor
onze rekening. Ons team bestaat uit elf goed
opgeleide mensen. Ze zijn internationaal opgeleid bij Rescue 3 (www.rescue3.com) en komen
uit diverse disciplines: ambulance, politie en
brandweer. Deze mensen staan hun ‘mannetje’ op plaatsen waar normale toegang niet
mogelijk is, of die onbereikbaar zijn voor een
redvoertuig. Denk aan bouwputten, kerktorens,
scheepsruimen, tanks, silo’s, industriële installaties, kranen, et cetera. Bij een alarm komt
het team binnen tien minuten in actie vanuit
Terneuzen. Wij brengen specialistische hulp. De
bevelvoerder/OvD
Martin Sparreboom
houdt de eindverantwoording over
Ploegleider RRT
de inzet.
RRT in actie tijdens Rescue Vlissingen
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MIRG-team
Ze hebben stevige zeebenen en zijn niet bang om onder
een helikopter te hangen. De teamleden van MIRG
(brandweervrijwilligers) zijn opgeleid om problemen op
zee aan te pakken. Ze hebben een ‘klik’ met de complexiteit bij het optreden op schepen. Is er brand, of een
incident met gevaarlijke stoffen aan boord, dan assisteren ze de kapitein en de bemanning. Met als doel een
risicovolle evacuatie te voorkomen en te zorgen dat het
schip en zijn bemanning veilig in de haven komt.
Overal in Europa volgen MIRG-teams dezelfde opleiding
en training. In oktober 2016 oefenden wij voor de kust
van Zeebrugge met de teams uit België, Frankrijk en
Engeland in het samenwerken en aflossen tijdens een
incident aan boord van schepen.
“Ons MIRG-team is nu een jaar operationeel. De training
sloten we af met een grote oefening bij IJmuiden. Een
reeks van kleinere oefeningen heeft intussen plaatsgevonden op de Westerschelde. Aan de hand van de
ervaringen uit de oefeningen en trainingen en enkele
inzetten verbeteren we het team continu.”
Eric Lems
Medewerker
Maritieme Veiligheid

IncidentBestrijding
Gevaarlijke Stoffen
Wanneer de brandweer in actie komt bij incidenten met gevaarlijke
stoffen, ligt de focus ook weer op het redden van mens en dier en het
stabiliseren van het incident. IBGS start met de lokale brandweereenheden, die bekijken of ze het probleem kunnen oplossen. Wanneer dit
onvoldoende resultaat heeft, wordt er opgeschaald.
Bij IGBS-incidenten vanaf de classificatie ‘middel’, of op specifiek verzoek, worden de SIGTs gealarmeerd (Snel Inzetbare GaspakkenTeams).
Beide SIGTs, uit Sas van Gent en Torenweg, rukken uit naar de incidentlocatie. Onderweg worden twee gaspakdragers aangekleed. Ook gaan
een TS-ontsmetting en een BOE (voorheen DeCo bak) ter plaatse voor
het ontsmetten van mensen en middelen. Beide SIGTs samen vormen
een team en voeren de inzet uit.

Gérard Teunissen
Operationeel manager SIGT
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Daarnaast heeft Brandweer Zeeland de beschikking over elf WVDteams. Zij gaan met meetapparatuur het veld in om, in opdracht van
de AGS, gegevens te verzamelen. Met deze gegevens kan worden
bepaald hoe rook of een stof zich verplaatst. Daaraan gekoppeld kan
men maatregelen nemen. IBGS kan worden ingezet op uiteenlopende
plaatsen, zoals zwembaden, bij treinongevallen, in landbouwschuren en
in industriële omgeving.
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Maatwerk in
Brandweerzorg
Een robuuste en toekomstbestendige brandweerzorg, met aandacht voor specifieke risico’s, de ligging van en omstandigheden in
Zeeland. Dat is de missie van het project Maatwerk in Brandweerzorg. Na een intensief besluitvormingstraject stelde het Algemeen
Bestuur in 2015 het Eindrapport Maatwerk in Brandweerzorg vast.

Matthiéu de Smit (projectsecretaris) en Ruud Maljaars (uitvoerend
projectleider)

De projectgroep Implementatie Maatwerk in Brandweerzorg werkt aan een
zorgvuldige invoering van onderdelen uit het rapport. Dat doen we niet
alleen, maar samen met een aantal werkgroepen en de mensen van de betreffende posten. In de afgelopen periode hebben we al belangrijke mijlpalen
behaald. Zo is bijvoorbeeld bekend geworden dat Rosenbauer/DRV de nieuwe
tankautospuiten levert. Het eerste voertuig staat eind augustus 2017 bij ons
voor de deur. Om bekend te raken met het nieuwe voertuig organiseren we
een ‘roadshow’ waarbij we de posten bezoeken. En om ervaringen op te
doen met een soortgelijk systeem als van de nieuwe tankautospuiten houden
we trainingsdagen in Wijster. Naast de nieuwe tankautospuiten werken we
ook aan de ontwikkeling van een TS2/First Responder Brandweer (FRB) en het
invoeren van de dagbezetting op Vlissingen-Olympiaweg. Voor de post Zierikzee is een redvoertuig aanbesteed en is een HV van een andere veiligheidsregio overgenomen. Ook zijn we in gesprek met gemeenten over nieuw te
realiseren kazernes voor Goes-West, Zierikzee/Kerkwerve, ‘s-Heer Arendskerke/ Heinkenszand en Kortgene. Voor het realiseren van het doel van Maatwerk
moeten we ook maatregelen nemen zoals het verplaatsen van voertuigen en
het sluiten of samenvoegen van brandweerposten. Dit doen we altijd in overleg
met de betrokkenen. Gezamenlijk bouwen aan een toekomstbestendige brandweerorganisatie, daar gaan we als projectgroep voor. Heb je vragen, suggesties
en tips, schroom niet contact op te nemen met je operationeel manager of met
ons via maatwerk@vrzeeland.nl.

Nieuwe tankautospuiten
De nieuwe TS is een moderne tankautospuit voor zes personen. Door toepassing van
veel technische innovaties is het voertuig echter ook geschikt om veilig met vier personen uit te rukken. Dat is winst. Ook als minder brandweervrijwilligers beschikbaar
zijn in een gebied, is het mogelijk optimaal hulp te bieden.

TS6

Scharendijke
1

Renesse
1

1

Brouwershaven
1

Burgh-Haamstede

TS2

Dreischor

1

?

Bruinisse

Zierikzee

Veiligheid, slagkracht en eenvoud liggen
aan de basis van de ontwikkeling van
deze nieuwe TS. Veiligheid voor eigen
personeel, slagkracht door een grote bluscapaciteit en eenvoud in de bediening.
Een telemetriesysteem geeft een waarschuwing wanneer problemen ontstaan
met het voertuig. Het blussysteem bestaat
uit een lagedrukpomp, een hogedrukpomp en een drukluchtschuimsysteem.
Deze combinatie geeft dit compacte voertuig grote slagkracht. De standaarduitvoeVoorbeeldfoto van de nieuwe TS
ring op de nieuwe TS is gelijk aan die van
een TS6, met uitzondering van het aantal
slangen. Twee van dit soort voertuigen zijn geschikt om als samengestelde eenheid uit
te rukken, gelijkwaardig aan een TS6. De nieuwe TS past helemaal in Maatwerk. Eind
2017 zullen de eerste zeven voertuigen van de serie van 22 geleverd worden.
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1

Verdeling brandweerauto’s. Bron: PZC/De Persgroep 15-08-2015
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Meerjarenbeleidsplan 2016-2019
‘Samen Sterk voor een Veilig Zeeland’ luidt onze missie. Het is tevens de titel van het meerjarenbeleidsplan 2016-2019
van VRZ. Dit plan schetst de koers die we de komende jaren willen varen. Hoe wij ons voorbereiden op risico’s en bijdragen aan een veerkrachtige en zelfredzame samenleving. Het beschrijft onze doelen en de wijze waarop wij samen
met onze partners die doelen willen bereiken.
Het beleidsplan is deze keer op een interactieve manier tot stand gekomen. Met een kleine groep interne en externe collega’s zijn we letterlijk
rond een blanco vel papier gaan zitten. We hebben de vraag gesteld:
“Hoe moet VRZ er in 2020 uitzien?”. Een paar tekenaars hebben aan de
hand van de discussie letterlijk een beeld geschetst.
Aan de hand hiervan is met een groeiende groep betrokkenen gesproken. Met partners, bestuursleden, maar ook met het jeugdforum van de
provincie Zeeland. Dat laatste is zo goed bevallen dat we inmiddels ons
eigen jeugdforum hebben.
Eind 2015 is het beleidsplan voorgelegd aan de Zeeuwse gemeenteraden.
In april 2016 heeft het bestuur van VRZ het plan vastgesteld. Hier gaan we de
komende tijd mee aan de slag.

Nieuwsgierig?
Het meerjarenbeleidsplan vind je op www.vrzeeland.nl/overons/beleid

Veiligheid dat zijn wij... | Meerjarenbeleidsplan 2016 - 2019
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Bedrijfsvoering
Sinds 1 juli 2014 geef ik leiding aan de afdeling Bedrijfsvoering. Deze bestaat uit de teams BOCS (Bestuursondersteuning, Communicatie en Secretariaat), Facilitair, Financiën, HRM en I&A. Samen staan
we klaar, met veel inzet en plezier, om de uitvoerende afdelingen en diensten van VRZ in de koude én
de warme fase te ondersteunen.
“Als manager Bedrijfsvoering ben ik lid van het MT en
mede verantwoordelijk voor het functioneren van VRZ. In
mijn doen en laten in deze functie staat het belang van
onze prachtige organisatie in zijn geheel voorop.”

Jan de Regt
Manager Bedrijfsvoering

Team Bestuursondersteuning
Team Bestuursondersteuning bestaat uit Jeroen Zonnevijlle, Patricia Bastiaansen (0,5 fte), Michael
den Hamer, Piet Maljaars, Eric van Peet en Michiel Roesink (gedetacheerd vanuit VRZHZ, ter vervanging van Marcel Matthijsse, die tijdelijk projectleider is van het landelijk project Water en Evacuatie). Patricia is met name bezig met de voorbereiding en afhandeling van de vergaderingen van het
MT. Eric, Michael en Michiel verzorgen de bestuursvergaderingen (DB en AB). Daarnaast verzorgen
zij de ondersteuning van directieleden of bestuurders bij diverse activiteiten, zowel extern als intern.
Hiervoor maken zij onder andere annotaties (toelichtingen bij agendapunten), zodat directie, leden
van het MT, of bestuurders goed voorbereid zijn. Naast deze reguliere werkzaamheden, neemt Bestuursondersteuning vragen in behandeling, zoals raads- of kamervragen. Ook wordt meegewerkt
aan diverse projecten, zoals publiek-private samenwerking, huisvesting nieuwe hoofdlocatie en het
jeugdforum VRZ. Piet richt zich met name op de juridische zaken, is klachtencoördinator en handelt
WOB-verzoeken af voor VRZ. Jeroen tenslotte is coördinator en zorgt onder andere voor de ondersteuning tijdens bestuursvergaderingen. Hij ondersteunt de directie in de voorbereiding van diverse
Met de klok mee vanaf half zes: Patricia, Michiel, Jeroen, Michael, Eric en Piet

overleggen en dossiers en is daarnaast projectleider MIRG-EX.

Team Communicatie
Voor een netwerkorganisatie als VRZ is het van belang om met alle relevante partners (intern en
extern) contact te onderhouden. Je communiceert met elkaar. Communiceren doe je met een reden,
je hebt er een doel mee. Je wilt iemand bijvoorbeeld iets vertellen, of juist iets te weten komen. Of
een mening of gedrag beïnvloeden. Bij team Communicatie helpen we jouw doel helder te krijgen.
Daarbij geven we een advies over hoe je dit vervolgens met communicatie kunt bereiken. Dit doen
we door met je in gesprek te gaan en jouw vraag goed te analyseren. Niet ieder probleem is echter
op te lossen met communicatie, daar zijn we helder in en zullen dat dan ook zeggen. Met ons advies
helpen en faciliteren we je dus bij het communiceren, zodat je dit zo effectief mogelijk kunt doen.
Daarbij kunnen we ook advies geven over middelen die je kunt inzetten. Zoals sociale media of
bijeenkomsten. En op welke manier je deze kunt vormgeven. Meer weten, of heb je vragen? Neem
contact met ons op met communicatie@vrzeeland.nl of 0118-42 11 11 (tijdens kantooruren).
‘Wij’ zijn Corry Brand, Susan Janssen, Sarina Oosse, Mirja Vis en Lianne Zwijnenberg.

Vlnr: Susan, Sarina, Mirja, Corry en Lianne

Team Secretariaat
Team Secretariaat (4,9 FTE) ondersteunt de verschillende disciplines binnen VRZ. De taken van het
secretariaat zijn overzicht houden en waar nodig structuur aanbrengen, agendabeheer inclusief
jaarplanningen maken, afhandelen telefoon- en e-mailverkeer, organiseren en notuleren van
vergaderingen (intern en extern), verzorgen documentatie voor vergaderingen, plannen zakelijke
bijeenkomsten en reizen en factuurcontrole. En natuurlijk diverse ad hoc werkzaamheden. Door de
veelzijdigheid van taken in een hectische werkomgeving weten we nooit hoe de dag zich ontwikkelt. Dat maakt het boeiend en nooit saai. Het team bestaat uit: Wendy de Bruine ter ondersteuning
van de manager Bedrijfsvoering, Samantha Jobse voor de manager Risico- en Crisisbeheersing en
de directeur meldkamer, Femke Elshout voor de teamleider Risicobeheersing, Willeke Vleugel voor
de manager Brandweer en Josianne Rip en Patricia Bastiaansen ter ondersteuning van de algemeen
directeur. Patricia is teamcoördinator en werkt ook 50 procent voor bestuursondersteuning. Ook de
Vlnr: Josianne, Samantha, Wendy, Femke, Willeke en Patricia
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ambtelijk secretaris van de OR maakt deel uit van dit team.
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Team I&A
Zonder ICT staat de wereld stil en ook voor VRZ is ICT een essentiële basisvoorziening. Team I&A zorgt
ervoor dat iedereen zo ongestoord mogelijk gebruik kan maken van de beschikbare ICT-middelen en dat
deze een zo groot mogelijke bijdrage leveren bij het uitvoeren van ieders taken. Ons team bestaat uit
verschillende sub-teams. Team Functioneel en Gegevensbeheer (Corry ter Beek, Jantine van der Weijden,
Simon de Leeuw, Loes Phil, Frank van Soerland en Wim Witte) ondersteunt de gebruikers van de systemen
op de Gemeenschappelijke Meldkamer en zorgt voor onderhoud en gegevensbeheer op deze systemen.
Team Helpdesk (Sander Fierloos, Lesley Hoppenbrouwers en Derk van Limbergen) is het eerste aanspreekpunt voor de organisatie. De Helpdesk heeft als taak gebruikers te ondersteunen en storingen zo snel mogelijk te verhelpen. Team Operations en Changes (Bill Stegers, Tjeerd Nijsen en Derk van Limbergen) zorgt
voor het onderhoud aan systemen en voor het uitvoeren van wijzigingen, zoals updates en invoering
van nieuwe systemen. Pepijn de Smet is informatiemanager en vertaalt de organisatievraag naar ICT (in
overleg met het team) naar oplossingen. Daarnaast vervult hij een rol binnen het realiseren van het veilig
omgaan met informatie. Het team staan onder leiding van Jan Brink.
Van boven naar beneden: Bill, Pepijn, Wim, Lesley, Jan, Tjeerd, Frank,
Simon, Jantine, Derk, Corry, Loes en Sander

Tip: Download de Outlook-app om op al je apparaten in Outlook te kijken https://aka.ms/ghei36

Team HRM
Je maakt al kennis met team HRM op het moment dat je een vacature van VRZ ziet. Wij zijn
betrokken, van werving & selectie tot het moment dat je afscheid neemt van VRZ. Wij nemen de
salarisverwerking en –betaling voor onze rekening; Annie Dees en Nel Barentsen voor vrijwilligers
(hierbij tijdelijk ondersteund door Heleen Lugtenburg), Marloes Gehrmann en Sofia Bakx voor
beroepsmedewerkers. Verder adviseren wij bestuur en management over personeelsaangelegenheden. Maarten van de Weerd voor de brandweer, Alexander Bareman voor Bedrijfsvoering en
Risico- & Crisisbeheersing en Ravenna Arts voor de operationeel managers en ploegleiders. Lenny
van de Watering coördineert alles wat met arbeidsomstandigheden te maken heeft. Lana Ohlenroth
is teamleider HRM. Heb je vragen? Kom gerust langs, mail HRM@vrzeeland.nl, of spreek ons aan
wanneer we aan het werk zijn op één van de hoofdlocaties.

Vlnr: Alexander, Marloes, Lenny, Maarten, Ravenna, Annie en Lana

Team Facilitair
Team Facilitair bestaat uit drie subteams. Documentatie Informatie Voorziening (Patty Smulders, Eljo
Schets en Petra Martens) registreert inkomende en uitgaande post, is er voor documentmanagement en beheert het archief. De Servicedesk (Semra Bal, Sylvana van der Schoor, Carlien van Dijk en
Roland Visser) biedt facilitaire ondersteuning in de breedste zin van het woord, zoals: zorgen voor
de kantoorbenodigdheden, reserveringen van ruimten en voertuigen mogelijk maken, organiseren
van het drukwerk en abonnementen, gebouwbeheer en -onderhoud, bestellingen voor ‘het werkveld’, beheer en aanspreekpunt verzekeringen, interne verhuizingen, coördinatie schoonmaak, et
cetera. Fred Goedegebuure is als vakman belast met het feitelijke gebouwonderhoud op alle locaties. Inkoop (Peter de Kraker) buigt zich over de tactische inkoop, zoals aanbestedingen en Europese
inkooptrajecten. Carel Peeters is teamleider Facilitair. Wij zijn bereikbaar via:
Vlnr: Semra, Fred, Carlien, Carel, Roland, Peter, Eljo, Patty, Sylvana en Petra

services@vrzeeland.nl of 0118-421221.

Team Financiën
Team Financiën is onder te verdelen in twee taakvelden: administratief en beleid. Taakveld administratie verzorgt de boekhouding en de financiële administratie. Henriëtte Couwenberg en Ineke
Remijnse verwerken jaarlijks zo’n 7.500 inkoopfacturen en 300 verkoopfacturen. Ze verrichten ook
andere werkzaamheden zoals het bijhouden van het bankboek. De financieel adviseurs vertalen
het beleid in een financieel plaatje. Ruud Koopmanschap, Vincent Groesser en Martijn Brandsen
ondersteunen budgethouders bij het opstellen van hun begroting, bestuursrapportage en jaarrekening. Ook verzorgen ze de financiële begeleiding bij de ontmanteling van de Gemeenschappelijke
Meldkamer Zeeland en de overgang naar de meldkamer Midden- en West-Brabant en de financiële
verantwoording aan de Europese Unie van het MIRG-project. Wim Kosten prijst zich gelukkig leiding
te mogen geven aan dit fantastische team. Tip: Voor vragen over facturen zijn Ineke en Henriëtte
de aangewezen collega’s. Team Financiën gaat overigens niet over het salaris, daar kan HRM je alles
over vertellen.
Vlnr: Wim, Ruud, Vincent, Martijn, Ineke en Henriëtte.

Veiligheid dat zijn wij... | Afdeling Bedrijfsvoering
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Programma’s
Van alle aanwezige risico’s in Zuidwest-Nederland zijn er
drie aangemerkt als de speerpunten in het meerjarenbeleidsplan ‘Samen Sterk voor een Veilig Zeeland 2016-2019’
van VRZ. Dit zijn Maritieme Veiligheid, Nucleaire Veiligheid Schelderegio en Veerkrachtig Zeeland.

Nucleaire Veiligheid
Peter van Beek
Programmamanager
Nucleaire Veiligheid
Schelderegio (NVS)

Zeeland kent de hoogste concentratie aan nucleaire activiteiten in Nederland. Er zijn dilemma’s in de preparatie en respons op incidenten, bijvoorbeeld: kernenergie is veilig, dus niet
investeren in voorbereidingen voor als het mis gaat, of toch voorbereiden vanwege een (kleine) kans op incidenten met zeer grote gevolgen? Dat is gelukkig al besloten. Het Nationaal
Crisisplan Stralingsincidenten is namelijk gebaseerd op internationale afspraken (IAEA/EU) en
kent haar fundament in VRZ. ‘De (veiligheids)keten is zo sterk als haar zwakste schakel.’
Om die reden heeft ons bestuur Nucleaire Veiligheid als
prioritair thema gekozen. Dus bereiden we ons voor op
incidenten met de enige kernenergiecentrale in Nederland of met de centrale, net over de landsgrens in België
(Doel). Dat vereist een specifieke benadering en deskundigheid. Het dossier is uniek in al zijn facetten. In mijn
rol probeer ik het belang van een generieke benadering
te benadrukken. Mocht het een keer misgaan, werkt het
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immers niet als we geheel anders zouden moeten acteren
dan we gewend zijn.
Peter van Beek werkt intensief samen met collega’s bij
VRZ, gemeenten, Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant, het Rijk en in België.
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Vlnr: Mariska Dingemanse, Iris Vroegop, Colin van Winkelen, Erik Lems, Bert Trommelen (RWS) Matthiéu de Smit en Ruud Maljaars. Henk van Dalfsen ontbreekt op deze foto.

Maritieme Veiligheid
Zeeland bestaat voor ongeveer 40 procent uit water. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat in onze provincie incidenten
op het water plaatsvinden. Als zich een ongeluk voordoet
op het water, zijn daar veel (publieke en private) partijen bij
betrokken. Denk hierbij aan de Kustwacht, politie, KNRM,
gemeenten, Rijkswaterstaat, waterschappen, Defensie, bergers en havenbedrijven zoals Zeeland Seaports.
Binnen het programma Maritieme Veiligheid bundelen we de kennis en
expertise om incidenten op het water te voorkomen en effectief te kunnen bestrijden. VRZ is verantwoordelijk voor een goede samenwerking
tussen al die partijen. Vanuit het programma is in de afgelopen jaren
deelgenomen aan diverse Europese projecten waaronder MIRG-EU,
MIRG-EX en BERISUAS.
Multidisciplinair samenwerken is de sleutel tot succes, ook bij incidentbestrijding op het water. De manier waarop dit gebeurt staat in het
Incidentbestrijdingsplan Deltawateren en andere samenwerkingsafspraken. Om deze samenwerking vorm te geven worden per jaar meerdere
trainingen en oefeningen georganiseerd, van tabletop trainingen tot operationele oefeningen. Met alle betrokken partijen spannen we ons in om
incidenten te voorkomen en indien nodig effectief te kunnen bestrijden!
Heb je vragen, suggesties en tips, schroom niet om contact op te nemen
met ons via maritiemeveiligheid@vrzeeland.nl.
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Veerkrachtig Zeeland
Het programma Veerkrachtig Zeeland geeft invulling aan activiteiten die een belangrijke rol spelen in het voorkomen van incidenten.
Hiervoor zoekt VRZ samenwerking met interne, maar ook externe partners als gemeenten, provincie, politie, ANWB, GGD, thuiszorg, woningcorporaties en het Nederlandse Rode Kruis. Dit jaar
is een programmaplan opgesteld met verschillende thema’s: risicocommunicatie, brandonderzoek, Geen Nood bij Brand (GNBB),
Brandveilig Leven en een alerteringssysteem voor bedrijven. De
trekkers van deze thema’s overleggen sinds de zomer maandelijks.
Activiteiten als (Brand)veilig Leven, Brandonderzoek, GNBB en risicocommunicatie ondersteunen het doel van Veerkrachtig Zeeland:
het vergroten van de zelfredzaamheid en maatschappelijke veerkracht van de samenleving.
In december neemt het AB een besluit over de toekomst en financiering van het programma. Als dat besluit positief uitpakt, maken
we alle activiteiten nog concreter en raken meer mensen actief betrokken bij het programma. Ook vrijwilligers.
Dorina Willemse
Programmamanager
Veerkrachtig Zeeland
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Digitale kanalen
Wat vind ik waar op ViaDesk?

AG5

Februari 2016 is ViaDesk in gebruik genomen als sociaal intranet van VRZ. ViaDesk
bestaat uit groepen, waarin je kunt samenwerken en nieuws delen. Projectgroepen
maken er bijvoorbeeld gebruik van. Er zijn besloten groepen, waarvoor je toegang kunt
aanvragen bij de beheerder. Daarnaast zijn er open groepen, waar iedereen toegang
toe heeft. We lichten er een aantal toe:

AG5 is een systeem om de vakbekwaamheid
van onze beroeps- én vrijwillige repressieve
medewerkers te registreren. Als repressieve
medewerker kun je hier je declaraties indienen. Team HRM zorgt voor de uitbetaling.
AG5 registreert ook keuringen, opleidingen en andere relevante gegevens van de
repressie voor verwerking in rapportages. Via
het Skills Passport kun je je eigen geoefendheid, opleidingen, oefenplanning, keuringen,
aanvragen en betalingen inzien. Voor vragen
over het gebruik van AG5, neem contact op
met je team- of ploegleider. Voor problemen
met inloggen, neem contact op met Frank
van der Jagt, via f.vanderjagt@vrzeeland.nl.

Nieuws Veiligheidsregio Zeeland
In deze groep delen we het nieuws van VRZ. Zoals de
aankoop van Segeerssingel 10, of ontwikkelingen bij de
teams Risico- en Crisisbeheersing.

Het Loket
In Het Loket vind je met name personeels- en procesinformatie. Nieuwe medewerkers stellen zich hier voor.
Ook ICT en de Ondernemingsraad plaatsen regelmatig
nieuwtjes en updates in Het Loket.

Brandweer Zeeland
Van deze groep zijn alle brandweermannen en -vrouwen
lid. Vrijwilligers en beroeps. Zeeuws brandweernieuws
wordt hier gedeeld. Je vindt hier de leermomenten, maar
ook het vrijwilligershandboek.

VRZ in de (sociale) media
In deze groep delen we wekelijks een overzicht van hoe
VRZ in de media is gekomen. Welke onderwerpen spelen
er waarbij wij betrokken zijn? Wie praten hierover en op
welke manier?

Repressieve
app
De repressieve app is het
digitale handboek voor alle
brandweerlieden in repressieve
functie. Download hem op
je smartphone, tablet of
computer. In de app zitten
aandachtskaarten, instructies
en procedures die je kunt
gebruiken bij een inzet of
bij oefeningen. Het is een
dynamisch naslagwerk met
de nieuwste ontwikkelingen
en aanpassingen.
Meer weten? Kijk op
www.repressiefhandboek.nl.
Voor inloggegevens, stuur
een mail met je naam,
post en e-mailadres naar:
operationelevoorbereiding@
vrzeeland.nl.
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Corsa
Corsa is een document managementsysteem.
Alle kantoormedewerkers hebben toegang
via hun startmenu. Corsa is het digitale
archief van Veiligheidsregio Zeeland. Hierin
bewaren we alle documenten, zoals brieven,
memo’s en (bestuurs)besluiten, maar ook
belangrijke mails. Voor vragen over Corsa,
neem contact op met medewerkers DIV van
team Facilitair.

Topdesk
Topdesk is een facilitair managementsysteem. Via Topdesk kun je klachten, verzoeken en bestellingen indienen, of storingen
op het gebied van facilitair, ICT, HRM of MTL
melden. Het systeem is vanaf elke computer
bereikbaar via het menu Start, of extern via
https://helpdesk.vrzeeland.nl.

Youforce
Youforce bevat het digitale dossier van alle
beroepsmedewerkers. Hierin kan je declareren, je loonstroken zien, verlof aanvragen,
gegevens inzien en wijzigen, uitruilmogelijkheden aanvragen en je collega’s opzoeken in
het smoelenboek. Youforce kan je benaderen
via Citrix. Voor vragen over Youforce kun je
terecht bij HRM.
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Tot slot
De Veiligheidsdirectie

Jeugdforum

Veiligheidsregio Zeeland kent een Veiligheidsdirectie. Deze bestaat uit de eindverantwoordelijken
van de verschillende kolommen die samen (mede) verantwoordelijk zijn voor crisisbeheersing en
rampenbestrijding in Zeeland. De Veiligheidsdirectie adviseert het bestuur van VRZ onder meer
over beleid in deze en over dreigingen in de samenleving.

Sinds begin 2016 heeft VRZ een Jeugdforum.
Deze is ontstaan vanuit de wens om jongeren
te betrekken bij onze activiteiten en de communicatie hierover naar deze doelgroep. Het
forum bestaat uit twaalf jongeren in de leeftijd
van 15 tot 23 jaar. Afgelopen jaar is met hen
onder andere het beleidsplan 2016-2019 besproken, ze hebben de meldkamer bezocht en
waren actief betrokken bij de netwerkdag in
het Watersnoodmuseum. Ook hebben ze een
grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling
van ‘Zeeland Veilig’. In december bezoeken zij
Dow Chemical in Terneuzen om mee te denken
over veiligheid van industrieën.

De directie bestaat uit: Ronald de Meij (directeur GGD en directeur Publieke Gezondheid en
verantwoordelijk voor de GHOR), Jaco van Hoorn (plaatsvervangend politiechef eenheid ZeelandWest-Brabant), Dies Sinke (coördinerend gemeentesecretaris en verantwoordelijk voor de bevolkingszorg), Sal Cracau (directeur Meldkamer) en Elie van Strien (waarnemend algemeen directeur
en regionaal commandant brandweer). Wanneer het onderwerp zich daartoe leent, is het mogelijk de directie uit te breiden met verantwoordelijken van onze veiligheidspartners.

VRZ Algemeen en
Dagelijks Bestuur
De burgemeesters van de dertien Zeeuwse
gemeenten vormen samen het Algemeen
Bestuur (AB) van VRZ. Vanuit het AB is een
Dagelijks Bestuur (DB) geformeerd.
Karin en Jeroen

Leden:

Control & Audit

Terneuzen: Jan Lonink (voorzitter, DB-lid en
portefeuillehouder ‘Beleidscoördinatie Samenwerking’)
Middelburg: Harald Bergmann (plv. voorzitter,
DB-lid en portefeuillehouder ‘Risico- & Crisisbeheersing’)
Schouwen-Duiveland: Gerard Rabelink (DB-lid
en portefeuillehouder ‘Recreatie, toerisme,
evenementen en plattelandsproblematiek’)
Kapelle: Anton Stapelkamp (DB-lid en portefeuillehouder ‘GHOR’)
Veere: Rob van der Zwaag (DB-lid en portefeuillehouder ‘Bedrijfsvoering’)
Tholen: Ger van de Velde- de Wilde
(portefeuillehouder ‘Maritieme Veiligheid’)
Noord-Beveland: Marcel Delhez
(portefeuillehouder ‘Veerkrachtig Zeeland’)
Borsele: Jaap Gelok (portefeuillehouder
‘Nucleaire Veiligheid’)
Vlissingen: Bas van den Tillaar (portefeuillehouder ‘Industriële Veiligheid en Infrastructuur’)
Hulst: Jan-Frans Mulder (portefeuillehouder
‘Brandweer’)
Reimerswaal: Piet Zoon (portefeuillehouder ‘Waterveiligheid’)
Sluis: Annemiek Jetten (portefeuillehouder
‘Bevolkingszorg’)
Goes: René Verhulst (portefeuillehouder
‘Informatievoorziening en meldkamer’)

Team Control & Audit bestaat uit Karin Dieleman (control), Jeroen Brussé (audit/intern onderzoeker) en tijdelijk Vincent Groesser (0,5 fte).
De afdeling valt direct onder de directeur VRZ.
Karin toetst onder andere beleidsstukken en
adviseert over risico’s en bedrijfsprocessen,
beoordeelt externe verantwoordingsstukken en
interne controlewerkzaamheden. Als een ‘luis in
de pels’ ondersteunt ze het management bij het
met zo min mogelijk middelen een maximaal resultaat op bedrijfsdoelstellingen te halen. Verder
is ze voorbereider/procesbewaker in managementgesprekken tussen directie en management.
Jeroen houdt zich hoofdzakelijk bezig met incidentenonderzoek. Een incident is een spiegel
voor de organisatie. Er is immers een relatie
tussen het effect van wat ‘op kantoor’ wordt
bedacht, hoe dat werkt in de praktijk en in de
wijze van opleiden en oefenen. Een incident
wordt geëvalueerd met de betrokken functionarissen. Het doel is van elkaar te leren, door
inzicht en begrip te krijgen in wat er is gebeurd
en waarom. De resultaten daarvan stellen management in staat leerpunten door te voeren.
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We gaan
verhuizen
Begin 2017 komt het pand Segeerssingel
10 in handen van VRZ. Nu nog biedt het
gebouw gedeeltelijk onderdak aan de
politie. Na verbouwing en aanpassing
van het pand, zullen de collega’s die op
de Buitenruststraat werken, hier ook hun
intrek nemen. De komende tijd wordt
een aantal bijeenkomsten gehouden. Het
doel hiervan is om de gebruikerswensen
en -eisen, in zowel de warme als koude
fase, te inventariseren.
De verhuizing staat gepland voor het
derde kwartaal van 2017. De volgende
teams zitten vanaf dan op de Segeerssingel: Bedrijfsvoering, Control & Audit,
Crisisbeheersing (inclusief Bevolkingszorg), GHOR, Meldkamer en Programma’s.

25

VRZ in cijfers
Wie werken er bij VRZ
Leeftijdsopbouw binnen VRZ
Medewerkers

Brandweervrijwilligers
59

52

324
288

180

32

216

30
24

144
108

Man

170

Vrouw

55

51 - 60

Totaal

225

< 30

Man

1102

41 - 50

51 - 60

51

Totaal

1

31 - 40
Vrouw

24

0

61 >

4

41 - 50

14

31 - 40

20

< 30

12

14

17

16

36

2

0

72

11

6

11

15

18
12

259

252

36

216

42

241

48

48

362

360

60

61 >

1153

Aantal medewerkers per afdeling
0

100

Brandweer (excl. vrijwilligers)

200

300

400

500

600

700
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900
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1100

Brandweervrijwilligers
GHOR
Meldkamer

1153
8
8 + 8 = 16

Bedrijfsvoering
Risico- en crisisbeheersing

17 + 31 = 48

Warme functie

35 + 20 = 55

Koude functie

81

Uit dienst

73

Inkomsten en uitgaven 2016

25
20

€ 30.148.000

30

€ 30.585.000

35

69

In dienst

10

Inkomsten vs uitgaven

€ 142.000
€ 175.000
€ 70.000
€ 116.000

Uitgaven Veiligheid
gespecificeerd

Uitgaven

Inkomsten

€ 300.062

€ 880.497

€ 6.536.000

Totaal:

€ 30.585.000

141

Aantal vrijwilligers in en uit dienst per 1 januari 2016

13

Uit dienst

1153

Warme en koude functie

Aantal medewerkers in en uit dienst per 1 januari 2016
In dienst

1200

73 + 10 = 83

€ 932.916 € 426.000
€ 6.254.157

Totaal:

€ 30.148.000

Totaal:

€ 28.967.441
€ 4.438.609

€ 17.149.559

€ 23.546.000
15

€ 28.967.441

10
5
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BDUR

Veiligheid

Algehele leiding, control & OR

Gemeentelijke bijdrage

Bevolkingszorg

Brandweer (incl. vrijwilligers)

OBMS-aansluitingen

Gemeenschappelijk
Meldkamer Zeeland

Risico- & Crisisbeheersing

0

Subsidies

Inkomsten

Vergoedingenlijst Dienstverlening

Uitgaven

Bevolkingszorg

Bedrijfsvoering
GHOR
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VRZ in actie

Opleiden en oefenen

Uitrukken en inzetten

Aantal multi-oefeningen 2016
Aantal GRIP-incidenten

Verdeling Prio-incidenten

(januari t/m november 2016)

(januari t/m november 2016)

19x

Aantal mono-oefeningen 2016, inclusief oefenavonden
(GHOR, brandweer, Bevolkingszorg en meldkamer samen)

14

2426x

2

9

Totaal:

In opleiding en geslaagd bij de brandweer in 2016

2094

120

1342

122

738

Totaal:

110

7

In opleiding
Geslaagd

100
90
80

Grip 1

Grip 2

Prio 2

Prio 1

70

Prio 3

60
50

0

Manschap A

6

8

10

Pompbediende

0

21

20

33

30

30

35

40
Een Prio 1 melding betekent hoogste spoed voor brandweer. Met geluid& lichtsignalen op pad. Een Prio 2 melding betekent gepaste spoed,
geen geluid- & lichtsignalen.

Chauffeur

Bevelvoerder

Aantal uitrukken met TS per gemeente
jan-nov 2015

Totaal

1961

2094

Borsele

Goes

Hulst

Middelburg

245

184

NoordBeveland

Reimers- Schouwenwaal
Duiveland

Sluis

Terneuzen

Tholen

Veere

Vlissingen

2

107

112

149

158

113

111
Kapelle

13

0

30

25

45

51

50

47

98

98

103

128

125

155

150

147

175

75

Totaal

244

255
195

200

222

236

225

253

250

254

275

100

jan-nov 2016

300

300

Bijstand
buurregio’s

Afkortingen verklaard
AB

Algemeen Bestuur van VRZ

ABWC Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité

GNBB

Geen Nood bij Brand

OC

Onderdeelscommissie Vrijwilligers

GRIP

Gecoördineerde Regionale

OR

Ondernemingsraad

Incidentbestrijdings Procedure

OvD

Officier van Dienst

AGS

Adviseur gevaarlijke stoffen

BHV

Bedrijfshulpverlening

HD

Hogedruk

RBT

Regionaal BeleidsTeam

BOE

Basis Ontsmettings Eenheid

HV

Hulpverleningsvoertuig

RCC

Regionaal CrisisCentrum

BRZO

Besluit risico’s zware ongevallen

IAEA

International Atomic Energy Agency

ROI

Regionaal OpleidingsInstituut

BZ

Bevolkingszorg

I&A

Informatisering en Automatisering

ROT

Regionaal Operationeel Team

CoPI

Commando Plaats Incident

IBGS

IncidentBestrijding Gevaarlijke Stoffen

RRT

Rope Rescue Team

DB

Dagelijks Bestuur van VRZ

ITR

(team) Industrie, Transport en Ruimte

SIGT

Snel Inzetbaar GaspakkenTeam

DIV

Documentatie Informatie Voorziening

KNRM Koninklijke Nederlandse Redding

TS

Tankautospuit

ELO

Elektronische Leeromgeving

Maatschappij

VRZ

Veiligheidsregio Zeeland

GBT

Gemeentelijk Beleidsteam

MIRG

Maritieme Incidenten Respons Groep

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

GGB

Grootschalige Geneeskundige Bijstand

MOTO Multidisciplinair Opleiden, Trainen en

Wob

Wet openbaarheid van bestuur

GGD

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

Oefenen

WOR

Wet op de ondernemingsraden

GHOR

Geneeskundige Hulpverlenings

MT

Managementteam van VRZ

WVD

Waarnemings- en VerkenningsDienst

Organisatie in de Regio

MTL

Materieel, Techniek en Logistiek

WWR

(team) Wonen, Werken en Recreëren

Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland

NVS

Nucleaire Veiligheid Schelderegio

GMZ
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...samen met jou.
Colofon
Veiligheid dat zijn wij… is een eenmalige uitgave van Veiligheidsregio Zeeland
Middelburg, december 2016 | Oplage 3000
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Met medewerking van Trainingscentrum Vlissingen. Kijk ook eens op www.zeelandveilig.nl
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