KORT (REGIO)NIEUWS

Steeds meer
convenanten tussen
veiligheidsregio’s en
ziekenhuizen

In maart ondertekenden twee Twentse zieken
huizen een convenant met GHOR Twente en
op 16 mei was het de beurt aan Veiligheidsregio
Hollands Midden die samen met vier zieken
huizen de handtekening onder een gezamenlijk
convenant zette.

Twente
In het Twentse convenant zijn de afspraken
vastgelegd over de samenwerking bij crises en
rampen. Ook de recente landelijke afspraken over
uitwisseling van slachtofferinformatie zijn hierin
meegenomen. Voor Twente was de onderteke
ning het sluitstuk in de rij van convenanten met
de directe zorgpartners. Huisartsen en huisart
senposten, Rode Kruis, GGD Twente en Ambu
lance Oost gingen de ziekenhuizen voor.

Hollands Midden
Ook in het convenant van Veiligheidsregio
Hollands Midden gaat het over samenwerkings
afspraken. Dit convenant is een herziening van
een eerder convenant dat de regio in 2009 sloot
met de ziekenhuizen. Belangrijke wijziging is de
informatievoorziening over slachtoffers. Verder
zijn afspraken gemaakt over de levering van
medicijnen door de ziekenhuisapotheken bij
grootschalige incidenten.

Voorzitter Raad van Bestuur ziekenhuisgroep Twente,
de heer M.J.P. Schmidt (links) en Directeur Publieke
Gezondheid, de heer Th.N.J. van Rijmenam, ondertekenen het convenant.

Groen licht voor
EvenementAssistent
Dankzij een subsidie van het ministerie van BZK
ontwikkelen gemeenten, veiligheidsregio’s en
brancheverenigingen in de evenementensector
een digitale tool die hulp biedt bij het aanvragen
van vergunningen. Doel: een betere samenwer
king waardoor de regeldruk bij de aanvraag van
evenementenvergunningen vermindert met 10
tot 15 procent. De tool is een van de middelen
die de partijen willen inzetten om de samenwer
king te verbeteren. Het bestuur van de Stichting
EvenementAssistent, bestaat uit vertegenwoor
digers van gemeenten, veiligheidsregio’s en
branches.

uitvoering van regionaal evenementenbeleid te
ondersteunen. Het prototype EvenementAssis
tent is al eerder getest door 33 organisatoren en
23 gemeenten.
De nieuwe aanpak vermindert niet alleen
de administratieve lasten. Veiligheidsregio
Haaglanden die betrokken is geweest bij de
ontwikkeling stelt dat de EvenementAssistent
‘kan bijdragen aan de veiligheid rondom evene
menten’. Het systeem ondersteunt een betere
samenwerking tussen gemeenten, toezicht
houders, hulpverlening en organisatoren van
evenementen. De EvenementAssistent past
binnen de aanpak van de Handreiking Evene
mentenveiligheid die eerder aan alle gemeenten
is aangeboden om de veiligheid rond evene
menten te verbeteren.
Naar verwachting kunnen in het najaar 2013
de eerste evenementenvergunningen via de
EvenementAssistent worden aangevraagd. De
stichting nodigt gemeenten en veiligheidsregio’s
die vanaf de start mee willen draaien van harte
uit en kunnen voor informatie contact opnemen
met de stichting via:
info@evenementassistent.nl.

Veiligheidsregio
Zeeland zet callcenter
in bij calamiteiten
Energieleverancier Delta heeft met haar call
center in Middelburg alle expertise, kennis en
telefoonlijnen in huis. Reden voor de veilig
heidsregio om met Delta afspraken te maken
om bij grote incidenten het callcenter in te
zetten voor het publiek. Begin januari is een
gezamenlijke oefening gehouden, waaraan
ook studenten van de opleiding communicatie
van de hogeschool in Zeeland meewerkten.
Daarnaast veel aandacht ook voor twee nieuwe
procedures: www.crisis.nl en verwanteninfor
matie.
Vanuit Den Haag ondersteunde het NCC de
website www.crisis.nl. Voor het team Verwan
teninformatie (VWI), een onderdeel binnen de
Taakorganisatie Communicatie van de Sectie
Bevolkingszorg, was het de eerste oefening.
En kon getoetst worden of de werkwijze en de
afstemming met het proces CRIB (Centrale
Registratie en Informatie Bevolking) goed
functioneert.

Voor meer informatie kan contact worden
opgenomen met Marlies Lampert, veilig
heidsregio Zeeland: lampert@vrzeeland.nl.

Business intelligence:
leidraad voor
brandveiligheid

In juni 2013 start de bouw van de Evenemen
tAssistent en tegelijk het implementatieproces
bij gemeenten. Ook diverse veiligheidsregio’s
zijn geïnteresseerd en zien het als middel om de
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“Leren zien wat data ons op kunnen leveren
én leren begrijpen wat we met deze infor
matie kunnen doen”. Elie van Strien, regionaal
commandant Brandweer Amsterdam-Amstel
land, vatte daarmee kernachtig samen wat
informatie kan betekenen voor de brandweer
bij het verbeteren van de brandveiligheid. Hij
deed deze uitspraak bij de overhandiging van
het eerste exemplaar van de handreiking Sociaal

HIER KAN
UW NIEUWS STAAN
woningbrandrisiciprofiel aan Paul Gelton, direc
teur Weerbaarheid bij de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid van het
ministerie Veiligheid en Justitie. In de handrei
king zijn de stappen beschreven die Brandweer
Amsterdam-Amstelland zette om te komen tot
een sociaal woningbrandrisicoprofiel voor de
stad Amsterdam. Dit profiel is als praktijkvoor
beeld opgenomen.
Eenoudergezinnen lopen in Amsterdam het
grootste risico op een woningbrand. Dit is een
van de conclusies over welk type inwoner de
meeste zorg nodig heeft om de brandveiligheid
te vergroten. Waar advies over brandveiligheid
nu algemeen is, kan Brandweer AmsterdamAmstelland straks maatwerk leveren. “We weten
nu op welke groepen inwoners we ons moeten
focussen. En op basis van de resultaten van
onze brandonderzoekers kennen we ook nog
eens de meest voorkomende brandoorzaken
bij deze groepen. Dat maakt dat we gericht
advies kunnen geven hoe zij brand kunnen
voorkomen”, aldus Elie van Strien. “We hebben
uitgebreide analyse van onze doelgroepen en
kunnen ons ‘product’ brandveiligheid efficiënter
en effectiever inzetten om meer winst te maken.
Die winst is het bereiken van onze doelstelling:
minder brand, minder slachtoffers, minder
schade en een veilige werkomgeving voor de
brandweermensen.”
Amsterdam-Amstelland maakt sinds enige jaren
de omslag naar een intelligence gestuurde brand
weerzorg. In 2012 resulteerde een uitgebreide
data-analyse al in het Risicoprofiel AmsterdamAmstelland. Dit geeft een beeld van de kans dat
een bepaald incident plaatsvindt en het effect
ervan. Van Strien: “Data helpen ons om priori
teiten te stellen, te meten en te voorspellen. Het
levert een significante bijdrage aan het bereiken
van onze doelstellingen: minder brand, minder
slachtoffers, minder schade en een veilige werk
omgeving voor brandweermensen.”

Wilt u uw kennis over projecten en initiatieven
delen met uw partners in het land? Of heeft u
nieuws betreffende uw veiligheidsregio?
Stuur dan een mail naar de redactie:
redactiedeveiligheidsregio@veiligheidsberaad.nl

De veiligheidsregio
IN uw brievenbus?
De Veiligheidsregio niet ontvangen?
Of zijn uw adresgegevens veranderd?
Stuur dan een mail naar:
redactiedeveiligheidsregio@veiligheidsberaad.nl

AGENDA
EXPERTMEETINGS VEILIGHEIDSBERAAD
26 september Slachtoffer Informatie Systematiek
28 november Nieuw Meldkamer Systeem
Locatie: IFV Arnhem. Zie voor meer info en
aanmelden www.veiligheidsberaad.nl

Colofon
De Veiligheidsregio is een kwartaaluitgave van het
Veiligheidsberaad in samenwerking met Brandweer
Nederland, Politie Nederland, GHOR Nederland,
VNG en het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Het kopiëren en/of overnemen van (delen van) de inhoud
van deze uitgave is toegestaan, mits men vooraf toestem
ming vraagt aan de redactie en onder bronvermelding.
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Jaarcongres
Brandweer Nederland:
passie voor het vak

Brandweer Nederland, Frank Huizinga
GHOR Nederland, Judith van Berkel
IFV, Yvonne Stassen
Nationale Politie, Jeroen Molenaar
VNG, Rob van Gerwen

Het eerste jaarcongres van Brandweer
Nederland wordt dit jaar gehouden op 19 en
20 september in Papendal. Het thema dit jaar is
Passie voor het Vak. Het congres richt zich op
het vakmanschap van de brandweermedewer
kers: beroeps, vrijwilliger, fulltimer, parttimer,
uitvoerder, beleidsmaker, manager, bestuurder.
Tijdens het congres gaan de deelnemers elkaar
inspireren.
Met verhalen,
ideeën en
verwachtingen.
Door vakman
schap met
elkaar te delen
en door in de
keuken van
iedere regio te
kijken. En uiter
aard door vele
inspirerende
sprekers.
Voor meer informatie zie
www.brandweercongres.nl

Ministerie Veiligheid en Justitie,
Nicolien Wamsteker
Veiligheidsberaad, Elize Fallon
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