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Terugblik
Dit jaarverslag geeft een mooi overzicht van het werk dat
we als Veiligheidsregio Hollands Midden en Brandweer
Hollands Midden hebben verzet. Het jaar 2018 passeert
de revue in verschillende rubrieken. Van maand tot maand
beschrijven we welke onderwerpen ons bezig hielden:
de introductie van nieuw materieel, brandveiligheidsinstructies voor statushouders, de start van een flexpool
naast de 24 uursdienst en een bewustwordingscampagne
over infor-matieveiligheid zijn slechts een paar voorbeelden.
Onze organisatie kent een veelzijdig takenpakket en moet
voortdurend meebewegen met nieuwe ontwikkelingen.
Ook staan we stil bij de branden en ongevallen die ons
altijd zullen bijblijven.

Naast al het ´gewone werk´ zijn we in 2018 gereorganiseerd. De eerste helft van het jaar stond in het teken
van de werving en selectie van de leidinggevenden
en het plaatsingsproces van de andere medewerkers.
Na de zomervakantie konden we aan de slag in de nieuwe
organisatiestructuur. Van een brandweerorganisatie waarin
de taken van de veiligheidsregio waren ondergebracht, zijn
we nu veel meer een veiligheidsregio die onderdak biedt aan
een modern brandweerkorps. De laatste maanden van 2018
hebben veel vertrouwen gegeven in de effectiviteit van
deze nieuwe structuur.
2018 is daarmee een bijzonder jaar geweest. Naast alle
werkzaamheden om de reorganisatie succesvol te laten zijn,
moest ook al het andere werk doorgaan. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Maar het is gelukt. En dat
past bij een brandweerkorps dat betrouwbaar, moedig en
samenwerkend wil zijn. Ik wil alle medewerkers, zowel
kantoorpersoneel als de beroepsbrandweermensen en de
vrijwilligers, bedanken voor hun inzet.
Hans Zuidijk
Regionaal commandant
Directeur Veiligheidsregio Hollands Midden
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We zijn onderweg
Het is mij een genoegen om als
nieuwe portefeuillehouder brandweer binnen het bestuur van de
veiligheidsregio een voorwoord te
mogen schrijven in dit jaarverslag.
In de zomer van 2018 heb ik deze
nevenfunctie op mij genomen.
En dat heb ik met veel enthousiasme
en vertrouwen gedaan!
Juist in die periode verschenen de resultaten van het

Kerncijfers
Incidentgegevens
per gemeente
Kerncijfers personeel
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landelijke onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid
naar de inrichting van de repressieve brandweerzorg.
Onze veiligheidsregio en brandweerkorps bleken daarbij
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INHOUD

2018 van maand tot maand

ruimschoots aan het toetsingskader te voldoen. Dat is
natuurlijk mooi, maar ook noodzakelijk in een gebied
met een grote diversiteit aan risico´s.
De brandweerzorg op orde hebben is vandaag de dag een
grote opgave. Dit jaarverslag geeft een goed beeld
van de vele activiteiten om het juiste kwaliteitsniveau te
verkrijgen en te behouden. En dat is nooit klaar. Tal van
maatschappelijke ontwikkelingen hebben hun weerslag
op de organisatie van de brandweer. Energietransitie,
vergrijzing, digitalisering en schaarste op de arbeidsmarkt
stellen de brandweer voor grote opgaven, zowel in de eigen
bedrijfsvoering als in de voorbereiding op incidenten.
Kleine en grote maatregelen die hiermee samenhangen
vind je allemaal terug in dit jaarverslag.
In 2018 is veel werk verzet, is er een grote reorganisatie
doorgevoerd en zijn er mooie resultaten behaald. Namens
het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden wil
ik daarom langs deze weg al het beroeps- en kantoorpersoneel en alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet
voor de brandweer en de veiligheidsregio. En daarin
betrek ik ook het thuisfront en de werkgevers van de
brandweervrijwilligers. Zij hebben de gelegenheid
geboden om dit werk te doen en ook dat is onmisbaar.
Roel Cazemier
Burgemeester Krimpenerwaard
Portefeuillehouder Brandweer

Jaarverslag 2018
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JANUARI
Minder incidenten tijdens jaarwisseling 2017-2018
De oudejaarsnacht is in Hollands Midden rustiger verlopen dan de voorgaande jaren. Wij handelden
194 meldingen af (in 2017 waren dat er 227). Het ging in de meeste gevallen om afval- of containerbrandjes. Grote branden hebben zich niet voorgedaan. Een paar keer zijn buitenbranden in aanwezigheid van de politie gedoofd, maar er is geen sprake geweest van ontoelaatbare agressie tegen
brandweermedewerkers. Wel was er sprake van geweld tegen een van onze politiecollega’s.

Treintjes tegen brand
Brandweer, gemeente en politie werken
in Leiden tijdens de jaarwisseling samen
door het inzetten van multifunctionele
teams (treintjes): brandweervoertuig,
politievoertuig en vuilniswagen rijden
door de stad achter elkaar aan om
brandjes op openbare plekken onder
controle te houden. Met de treintjes zijn
er tussen 18.00 uur en 03.00 uur
ongeveer 62 meldingen afgehandeld.

Vuilniswagen in brand op nieuwjaarsochtend

Overleg urenweging afgerond
In 2018 hebben we hard gewerkt aan
de uitwerking van de afspraken uit het
akkoord over de urenweging in de 24
uursdienst. Dit heeft geresulteerd in
het opstellen van een regeling Werktijden deel II, een regeling Regionale
Flexpool en het memo Mooi Werk over
zinvol werk. De regeling Belonen is er
ook op aangepast. Omdat er nog veel
ingeregeld moet worden, gebruiken
we hier het eerste kwartaal voor en
e.e.a. treedt per 1 april in werking.

Brandweer Hollands Midden

Tijdens de jaarwisseling worden alle bakken van
vuilniswagens uit voorzorg onder water gezet.
Toch komt op nieuwjaarsochtend een opvallende
melding: buitenbrand op het terrein Stedelijk Beheer
van de Gemeente Leiden. Zes brandweercollega's
zijn 3,5 uur bezig geweest een 'vuilniswagen van
het treintje' te blussen.

Oude domeinnamen mogelijk
gebruikt voor phishing
In 2018 starten we met een awareness campagne informatieveiligheid. Het is dan ook extra zuur dat in
januari blijkt dat twee oude domeinnamen mogelijk gebruikt worden
voor phishing. We attenderen de
buitenwacht op het mogelijk
misbruik van deze domeinnamen
en laten ze uit de lucht halen.

Opmerkelijke melding:
Sprinter van ProRail rijdt trampoline aan
Ook het treinverkeer heeft veel last van de storm.
Vrijwel al het treinverkeer in het land is stil komen
te liggen in verband met schade aan het spoor en
bovenleidingen. Een continue stroom van
stortingsmeldingen komt binnen, zo ook een
opmerkelijke melding: sprinter tussen Alphen
aan den Rijn en Gouda rijdt trampoline aan.
Dit nieuwtje wordt zelfs door buitenlandse
media opgepikt. ProRail stuurt ons een bedankbrief voor de lokale steun om de schade van de
storm te beperken.

Storm raast over Nederland
Het is 18 januari - een storm met een orkaankracht raast over Nederland. De meldingen stromen binnen bij de
meldkamer. Alle kazernes hebben zich maximaal ingezet om alle meldingen af te kunnen handelen. Omgewaaide bomen,
weggewaaide daken, rondvliegende zonnepanelen en kippen die ontzet moeten worden. Het is slechts een greep uit de
meldingen die binnenkomen.

Ombouwen mobilofoons
In de week van 8 januari beginnen we
met het vervangen van de mobilofoons.
Omdat de nieuwe mobilofoon er iets
anders uit ziet, ontvangen de ploegchefs instructiekaartjes voor de
bevelvoerders en chauffeurs.

24 uursmedewerkers actief in nieuwe
werkplaatsen
De werkplaatsen op de beroepskazernes
worden opnieuw ingericht. Gouda en Leiden
richten zich op onderhoud aan de Persoonlijke
Functionele Uitrusting (PFU) en in LeidenNoord en Alphen aan den Rijn komen
mobiliteitswerkplaatsen.

Foto: Edwin Weers

Instructievideo’s profcheck brandweerduiker
In januari wordt er gewerkt aan ‘profcheck in beeld’
naar aanleiding van de profcheck “Brandweerduiker”
van het IFV. Alle onderdelen zijn in negen afzonderlijke
clips opgenomen. De beelden dienen als voorbeeld
voor de profcheck én als leermiddel en ter
ondersteuning van het operationeel handelen. Ook in
de duiktoren wordt het beeldmateriaal gebruikt ter
ondersteuning en verduidelijking van de uit te voeren
oefening en/of handelingen. Deze instructiefilms
leveren een bijdrage aan de kwaliteit en veiligheid van
het duiken in Hollands Midden.
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Nieuwe manschappen beroepskazernes van start
Na een uitgebreide selectieprocedure zijn per 1 februari 2018 drie nieuwe manschappen voor de
beroepskazernes begonnen aan hun eerste werkdag. Na twee weken van inwerken en kennis maken
gaan deze collega's direct de 24 uursdienst in, omdat ze al geheel of gedeeltelijk in het bezit zijn van
het diploma Manschap. Vanaf 1 april komen nog zeven nieuwe manschappen in dienst, zij gaan de
dagdienst-opleiding in.

BHV-passen voor alle vrijwilligers
Werkgevers die hun personeel de kans
geven om tijdens werktijd als brandweervrijwilliger uit te rukken, zijn voor
ons bijzonder waardevol. Als tegenprestatie krijgt de werkgever hier een
volledig opgeleide bedrijfshulpverlener
voor terug. We reiken aan al onze
vrijwilligers een officiële
Bedrijfshulpverleningspas uit.

Foto: MerelShootIT
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FEBRUARI

MAART
271 kaarten op complimentendag
Donderdag 1 maart is het complimentendag en dit jaar versturen wij elkaar 271
kaarten. Deze worden per interne post
bezorgd op 29 verschillende kazernes
en kantoorlocaties.

Eerste leergang ELO succesvol
afgerond
Op 19 maart slaagt onze eerste groep
aspiranten voor Manschap A met behulp
van de Elektronische Leeromgeving
(ELO). Hiermee kun je als cursist, waar
en wanneer je maar wilt, e-learning
modules volgen voor zowel vakbekwaam worden als vakbekwaam blijven.
Een jaar eerder is deze groep gestart met
de leergang en elke maandag zijn ze bezig
geweest met brandbestrijding, technische
hulpverlening en IBGS.

Brandweer Hollands Midden in 7,5 minuten ter plaatse
In maart publiceert het CBS de brandweerstatistieken en daaruit blijkt dat brandweerkorpsen in
Nederland er in 2017 gemiddeld 7,7 minuten over doen om ter plaatse te komen. Gemiddeld heeft de
meldkamer in heel Nederland 0,7 minuten nodig om de brandweereenheid te alarmeren, vervolgens
kost het daarna 2,9 minuten om uit te rukken en 4,1 minuten om bij de brand te komen. Wij hebben
een iets kortere responstijd van 7,5 minuten. Wat stabiel is ten opzichte van voorgaande jaren.
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APRIL
Flexpool van start

Extra trainingsavonden PPMO
Vanaf april kan iedereen die extra training of begeleiding wil voor het PPMO
naar een trainingsavond. Deze worden
regelmatig georganiseerd en de deelnemers gaan aan de slag gaan met kracht,
lenigheid, uithoudingsvermogen,
coördinatie en snelheid.

Op 1 april starten we met een flexpool van 36 vrijwilligers die diensten gaan meedraaien in de beroepskazernes. Per beroepskazerne gaat het om negen
flexpoolers. Op hun primaire kazerne zullen zij ook
hun geplande 24 uursdiensten draaien. Alle flexpoolers
zijn inzetbaar voor piketdiensten waarbij zij bij uitval
van beroepscollega’s bijstand kunnen leveren aan alle
beroepskazernes.

Geen huisnummers meer in alarmering P2000
Vanwege wijzigingen binnen de (Europese) privacywetgeving mag de GMK vanaf 2 april geen huisnummers van
incidentadressen meer mee sturen met de alarmering via
P2000. Voor voertuigen die uitgerust zijn of op korte termijn uitgerust worden met DBK-RIS, wordt het probleem
ondervangen doordat het huisnummer wel via deze
systemen meegegeven wordt. Overige voertuigen en
functionarissen krijgen mondeling van de meldkamer
het huisnummer door.

KVT-update operationeel
Op 23 april is de jaarlijkse update van de Kazerne Volgorde Tabel (KVT) afgerond en is de nieuwe KVT operationeel.
Alle betrokken partijen hebben een bijdrage geleverd om dit proces soepel te laten verlopen. Van de in totaal 1695
vakken binnen onze regio verschuiven er 93 gedurende werktijd en 102 daarbuiten.

Overdracht COBRA Cold Cut systeem
Tijdens de oefenavond op 20 april wordt
aan kazerne Ouderkerk aan de IJssel het
Overdracht COBRA Cold Cut systeem
Hollands Midden (CCS HM) overhandigd.
Dit systeem heeft een hoge drukstraal die
door wanden heen snijdt en de ruimte
daarachter kan koelen en benevelen en zal
gedurende een pilot van drie tot vijf jaar
in onze regio ingezet worden. De collega's
worden eerst opgeleid om medio mei/juni
operationeel te kunnen zijn.

Jaarverslag 2018
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Op 20 april helpt kazerne Krimpen
aan de Lek bij de Koningsspelen
op basisschool de Wegwijzer.
De kinderen krijgen een echte
'brandweerbootcamp'. Een heel
spektakel, met voldoende potentieel brandweerpersoneel voor
de toekomst!

MEI
Warme Douche voor C-ploeg Leiden-Zuid
Voor de uitzending 'Douche' van het programma Radar kun
je een bedrijf of organisatie opgeven die een Warme Douche
verdient voor een goede daad. Dit overkomt de C-ploeg van
kazerne Leiden-Zuid op 18 mei. Zij zorgen er die dag voor
dat de invalide Jacqueline Weijand op de bruiloft van haar
broer kan zijn. Door een defecte lift kan zij niet zelf vanuit
haar woning op de 3e etage beneden komen, maar de
C-ploeg haalt haar op en brengt haar ’s avonds weer thuis.

AVG van kracht
Op 25 mei treedt de nieuwe Europese privacywet in werking, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). We stellen een Functionaris Gegevensbescherming aan en leggen
een verwerkingsregister aan. We voeren een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit. En we
stellen een protocol Datalekken op. Met leveranciers stellen we verwerkersovereenkomsten op.
En we werken aan het privacybewustzijn van onze medewerkers.

Warmond 28e kazerne
met First Responder Team
Op 26 mei is Warmond de 28e
kazerne met first responders
als aanvulling op de reguliere
ambulancezorg van de RAV.
De brandweervrijwilligers
kunnen in veel gevallen
eerder bij een patiënt met een
hartstilstand zijn en kunnen
dan met de reanimatie starten
voordat de ambulance er is.

Brandweer Hollands Midden

Foto: Bram van Eden
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Koningsspelen in
Krimpen aan de Lek

JUNI
DBK-RIS nu ook in duikwagens en autoladders
Eind mei worden alle zes duikwagens, de reserveduikwagen en de acht autoladders uitgevoerd met het DBK-RIS systeem.
Dit betekent dat ook deze specialistische voertuigen de alarmering en de actuele route ontvangen. De chauffeurs van
de autoladders hebben nu de mogelijkheid om gemakkelijker hun plaatsbepaling te doen aan de hand van de
objectgegevens die in de DBK staan. Het is verleden tijd dat duikwagens naar een locatie moeten die op gewone
navigatiesystemen niet voorkomt.

Ereteken omgekomen
brandweermensen in Koudekerk

Foto: Josh Walet

Op zaterdag 16 juni verzorgen onze
collega's van kazerne Koudekerk de
jaarlijkse herdenking voor de omgekomen collega’s. Het ereteken
wordt om 13.00 uur in aanwezigheid
van burgemeester Spies van de gemeente Alphen aan den Rijn gegeven.

Flexibel gebruik van telefoons

DBK-RIS 4G verbinding op uitrukvoertuigen
In 2018 werken we aan een structurele verbetering van de
stabiliteit en de werking van de Digitale Bereikbaarheidskaart
en het Routeinformatiesysteem. Er wordt een extra 4G mobiel
dataverbinding gerealiseerd en de software wordt verbeterd.

Ter voorbereiding op de reorganisatie en
de bijbehorende interne verhuizingen implementeren we het flexibel gebruik van
vaste telefoons. Vanaf 28 juni zijn de interne
telefoonnummers niet meer toestelgebonden, maar persoonsgebonden.

Gecertificeerd opleider
Ons regionaal opleidingsinstituut wordt benoemd tot gecertificeerd opleider.

Uitbreiding en renovatie
kazerne Nieuwerbrug

Foto: Paul Barendrecht

Half juni start de uitbereiding van kazerne Nieuwerbrug. De technische
installatie van het pand zal met behulp
van een warmtepomp worden
verwarmd en gekoeld. Op het dak
komen 64 zonnepanelen te liggen.
Het pand wordt energiezuinig en hoeft
het geen aansluiting op het gasnetwerk
te hebben.

Jaarverslag 2018
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JULI

Brandweren HM en VRU gaan
over elkaars grenzen
Omdat de burger recht heeft op
de snelste hulp, maken we steeds
meer afspraken over onderlinge
samenwerking met de buren.
Na eerdere afspraken met de
regio's Kennemerland, AmsterdamAmstelland, Haaglanden en RotterdamRijnmond hebben wij nu ook afspraken
gemaakt met Utrecht.

Zomerborrel
Editie 2018 op 5 juli, is een voorbode
van de fantastische zomer van 2018.
De zon hoog aan de hemel en een
heerlijke temperatuur geeft een
vakantiegevoel. Waarderend blikt de
regionaal commandant terug op de
afgelopen periode. Hoe het jaar met
een zware storm begon, die meer werk
opleverde dan de jaarwisseling, hoe er
al tien grote en zeer grote branden zijn
geweest en ook op de goede prestaties
van onze wedstrijdploegen, de vele
veiligheidsadviezen en de implementatie van DBK/RIS op autoladders en
waterongevallenvoertuigen. En hoeveel werk er door de ondersteunende
afdelingen is verzet vanwege de
reorganisatie. Een aantal van onze
helden worden in het zonnetje gezet.

Brandweer Hollands Midden

In april werden de ploeg van Rijnsburg en de HV van Leiden-Noord gealarmeerd
voor een beknelling bij een recyclingbedrijf. Een medewerker raakt met beide
benen bekneld in een container onder losse strengen veren staal. Ze gaan voor
wat bijna onmogelijk lijkt, de benen sparen van het slachtoffer. Maar het lukt!

Max Lek, kazerne Nieuwveen overleden
Op 29 juli overlijdt geheel onverwacht Max Lek, bevelvoerder van kazerne Nieuwveen. Hij was
38 jaar aan de brandweer verbonden en heeft meerdere functies bekleed. Zijn technisch inzicht,
nuchterheid en humor waren waardevolle eigenschappen voor zijn werk bij de brandweer. Eigenschappen die hij ook graag inzette bij het organiseren en deelnemen aan vaardigheidstoetsen en de
jaarlijkse survival. De collega's van zijn eigen kazerne staan in die nacht voor de zware taak om hem
te reanimeren. Hun uiterste inspanningen mogen echter niet meer baten. Het grijpt ons allemaal aan.

AUGUSTUS

COBRA Cold Cut systeem
voor het eerst ingezet
Vier maanden na de overhandiging van
het cold cut systeem aan de collega’s
van kazerne Ouderkerk aan den IJssel,
vindt op 22 augustus de eerste inzet
met het nieuwe blussysteem plaats.
Omstreeks 13.45 uur komt de oproep
binnen voor een brand in Zevenhuizen.
Het betreft een brand in een spouwmuur. Het COBRA-systeem wordt
vanaf boven ingezet om het water in
de spouw te krijgen.

SEPTEMBER
Nieuwe organisatie van start
Nieuwerbrug winnaar brandweersurvival
De Brandweersurvival op 8 september is een groot succes.
De collega's van kazerne Zwammerdam hebben hiervoor
verschillende leuke denk- en behendigheidsspellen bedacht,
zoals geblinddoekt autorijden, een emmer water in teamverband over een parcours krijgen en een slachtoffer op
een brancard zo snel mogelijk naar het eindpunt brengen.
De Vuurvreters uit Nieuwerbrug worden door burgemeester
Spies tot winnaar uitgeroepen.

Foto: Paul Barendregt

Op 3 september is de feestelijke start van
de nieuwe organisatie. Lees verderop in
dit jaarverslag wat er allemaal is gebeurd.
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Valkenburg in landelijke
112-finale
Op zaterdag 15 september is de
landelijke finale van de brandweerwedstrijden klasse 112. Van de 277
ploegen die dit jaar aan voorrondes
deelnemen, blijven uiteindelijk negen
finalisten over, waaronder uit Hollands
Midden kazerne Valkenburg. De wedstrijdploeg krijgt een pittig scenario
voor hun kiezen: een luchtballon op
een trein. De ploeg wordt zevende.

OKTOBER

75 jaar beroepsbrandweer in
Leiden, dubbel feest op 3 oktober

Foto: Andor Kranenburg

Dit jaar bestaat de beroepsbrandweer
in Leiden 75 jaar. Daarom rijden we
op 3 oktober met een praalwagen en
meerdere historische en moderne voertuigen tijdens de viering van Leidens
Ontzet mee in de Grote Optocht.
Het thema: Leve de Legende. De praalwagen staat in het teken van de
Leidse Stadhuisbrand uit 1929,
een enorme brand bij min achttien
graden, bekend van de foto's van
ijspegels en bevroren snorren.
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IBGS voor OvD’s
Donderdag 25 oktober is er een bijeenkomst
in Leiden voor de Officieren van Dienst van
Brandweer, Politie en Geneeskundig. Thema
van de bijeenkomst: Incidentbestrijding
gevaarlijke stoffen (IBGS).

Rijnsburg wint regionale vaardigheidstoetsen

Foto: Lars van der Toorn

Op zaterdag 27 oktober is in Reeuwijk de finale van de
regionale vaardigheidstoetsen. Negen ploegen strijden om
de winst. In het scenario komen verschillende zaken aan
bod en de bevelvoerders kunnen hier hun manschappen
sturen op meerdere vlakken: redding van een slachtoffer in
het water die op een stalen staaf gevallen was, zich richten
op de brand die is ontstaan in een minigraver en is overgeslagen naar een woning waarin zich slachtoffers bevinden.
Rijnsburg doet dit het beste en wordt de winnaar.

NOVEMBER
DBK/RIS krijgt nieuwe koppeling incidentgegevens
In november wordt de informatiedeling vanuit het meldkamerinformatiesysteem GMS naar een nieuwe, toekomstbestendige koppeling omgezet.
De digitale bereikbaarheidskaart (DBK) en het routeinformatie systeem
(RIS) krijgen incidentgegevens uit dit GMS.

Meerjarenonderhoudsplan voor onze eigen kazernes
Elf kazernes zijn eigendom van VRHM. In november hebben we voor deze kazernes een meerjarenonderhoudsplan
gemaakt om meer inzicht te krijgen in de te verwachten onderhoudskosten voor de komende 30 jaar. Het plan is gemaakt
op basis van een inspectieverslag over de bouwkundige- en installatietechnische kwaliteit van de objecten. De inspecties
zijn aan de hand van de NEN2767 uitgevoerd.

Collega’s van de politie op bezoek
Op 1 en 22 november bezoeken
teams van de politie uit onze regio.
Ze krijgen een presentatie over
ons werkgebied. En daarna krijgen
de politiecollega's in een aantal stands
uitleg over de verschillende facetten
van het brandweervak, zoals duiken,
werken met redgereedschappen, 30
meter de hoogte in en met ademlucht
de rook in. We krijgen hiervoor
De Duim van de politie.

Jaarverslag 2018
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DECEMBER
Afscheidsreceptie Arjan Stam
Per 1 september heeft Arjan Stam afscheid genomen als
directeur Incidentbestrijding. Zijn drukbezochte afscheidsreceptie vond plaats op 13 december. Uiteraard wordt hier
teruggeblikt op zijn jaren bij de Regionale Brandweer
Rijnland/Hollands Midden, Brandweer Leiden en Brandweer
Hollands Midden en zijn enorme inzet voor USAR.NL.

Erehaag bij uitvaart Pascal Pont
Hoofdbrandwacht Pascal Pont overlijdt
na een langdurig ziekbed op 9 december.
Ruim 22 jaar heeft hij zich voor ons
korps ingezet. Op 15 december is de
uitvaart en tot en met dat moment
hangen de vlaggen op kazerne LeidenZuid halfstok. Wij verliezen in Pascal
een bijzondere, betrokken en deskundige collega en veel collega’s brengen
hem met een erehaag de laatste groet.

Informatieschermen op alle kazernes
In december wordt de plaatsing van de kazerne-informatieschermen op alle kazernes voltooid. De schermen tonen
bezetting van de ploeg, teammededelingen, P2000-informatie
en kazernestatus (plotbord). Tijdens een alarmering worden
informatie over en de locatie van het incident getoond ter
ondersteuning van de ploegen bij een eerste beeldvorming.
Er is een variant voor de beroepskazernes en voor de vrijwilligerskazernes ontwikkeld. Bij de uitrol is per kazerne
samengewerkt met ICT, Beheer en Onderhoud en de
betrokken ploeg.

Almanak studentenvereniging aangeboden
Woensdag 12 december komt
Commissie tot Redactie van de
201ste Leidsche Studenten
Almanak van de Leidse
Studentenvereniging Minerva
tijdens haar koetsdag langs op de
kazerne aan de Gooimeerlaan.
Traditiegetrouw rijdt de
commissie op deze dag met
een koets door Leiden langs
verschillende instanties,
waaronder de brandweer,
en reikt de almanak uit.

Brandweer Hollands Midden

Kerstborrel
Op 20 december is het een gezellige
drukte tijdens de kerstborrel voor
beroeps en kantoorpersoneel.

KERNCIJFERS

180 lesmomenten begeleid,
er zijn 24 geslaagden en er starten nog eens 13 collega’s met de opleiding.
Er worden voor de Leergang Bevelvoerder

Vanaf 1 april wordt er 173 x een PKT 1 ingezet
bij onverwachte uitval van een beroeps.
Planmatig en correctief worden er 522 onderhoudsactiviteiten ingepland, 261 voertuigen
onderhouden, zijn er 1.113 voertuigreserveringen en 510 voertuigverplaatsingen.

32 medewerkers de Leergang Manschap af…
… en starten in 6 leergangen 69 mensen.

Dit jaar ronden

Onze operationeel woordvoerders rukken

Sinds de nulmeting in 2012 is het aantal
alarmeringen afgenomen met 52,48%

honderdnegentwintig keer uit.

In Hollands Midden zijn 429 PPMO-keuringen en leggen
we de brandbestrijdingstest hiervan gemiddeld af in 14’44”

We doen 41 aanstellingskeuringen.

In 2018 oefenen onze kazernes 4.778
Op de meldkamer komen 1.774 automatische
brandmeldingen (OMS en PAC) binnen. Hiervan
wordt de brandweer 1.416 x gealarmeerd.

x

36 deelnemers slagen voor de

opleiding brandweerchauffeur.

31 x

We geven
voorlichting aan senioren, studenten,
kinderdagverblijven, zorginstellingen en statushouders.

Netcentrisch werken publiceert 52 weekbriefings in het Multi Actueel Beeld.

Er worden

72

uitrukvoertuigen voorzien van 4G en

12

Er verschijnen 4 specials van de interne
nieuwsbrief over de reorganisatie en
1 special over informatieveiligheid.

autoladders en waterongevallenvoertuigen met DBK-RIS.
Totaal worden er

12.751 24 uursdiensten gepland en 		
1.084

cursusdata.

VRHM behandelt 131 bestemmingsplannen.
Jaarverslag 2018
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RISICOBEHEERSING IN 2018

Brandveilig Leven
“Wat doe jij aan brandveiligheid in je huis?” Met deze
vraag beginnen onze collega’s van Brandveilig Leven (BvL)
het gesprek. Want de brandveiligheid in je eigen huis is je
eigen verantwoordelijkheid.
Voorlichting
Tijdens voorlichtingsbijeenkomsten voeren ze zoveel
mogelijk een goed gesprek en haken ze aan bij de
persoonlijke situatie van de deelnemers om de betrokkenheid te vergroten. In een voorgesprek wordt bepaald wat
er gedaan gaat worden, omdat bijna elke groep anders is.
Zo doen de studenten een Kahoot! Quiz, wordt bij statushouders vooral gewerkt met infographics en ligt bij
senioren de nadruk op langer veilig zelfstandig wonen.
Evenementen
De Brandgevarenstand staat op onze open dagen en andere
veiligheidsevenementen. Bezoekers worden uitgedaagd om
ten minste tien brandgevaren te zoeken. Deze vormen een
mooi aanknopingspunt voor onze collega’s om vragen te
stellen en de veiligheid bij de mensen thuis te bespreken.
De campagne In bed met de brandweer komt ook dit jaar
weer terug op de El Cid week voor aankomende studenten
onder het motto “Ik slaap veilig want ik slaap met:
(keuze uit) een brandweerman/vrouw, een brandblusser
of een rookmelder. Niet zo gezellig, wel veilig.
Landelijke activiteiten
In 2018 lopen er diverse landelijk activiteiten waar we aan
meedoen. Zo worden er tijdens de brandpreventieweken in
oktober 40 brandweerbabypakketten verloot via Facebook.
Hiermee haken we aan op de landelijke campagne Maak van
je roze wolk geen rookwolk. Het blijkt dat jonge gezinnen de
meeste brandschadeclaims indienen. Een goede reden om
hen extra te benaderen.
Pilots
Voortdurend ontwikkelen en testen we nieuwe middelen om te kijken wat er wel en wat er niet
werkt. In 2018 draaien de pilots Brandweer VR experience, koffie met een cop en brandweer op
school.
Maatschappelijke bijdrage
Op verschillende manieren zoeken we contact met middelbare scholieren: door bij te dragen aan hun
lesprogramma en ook kunnen leerlingen hun maatschappelijke stage bij ons doen.
Samenwerking
We zoeken samenwerking met tal van verschillende (maatschappelijke) organisaties die er ook bij
gebaat zijn dat brandveiligheid vergroot of onder de aandacht gebracht wordt, zoals mantelzorgers,
gemeenten, GGD, woningbouwverenigingen en studentenorganisaties. Daarnaast werken we samen
met andere veiligheidsregio’s en bij de eerdergenoemde landelijke activiteiten.
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2018
B-evenementen

45

C-evenementen

38

Totaal aantal risico-aanpak

83

Integrale advisering door VRHM

52

Aantal doorlopende
vergunningen

5

Aantal extra gemelde
evenementen

9

Aantal afgelaste evenementen

3

Regionaal evenementenloket
2018 is een mooi en veilig evenementenjaar. Over 52 van de 45 B-risico-aanpak
en 38 C-risico-aanpak evenementen adviseren we integraal. Ten opzichte van
het voorgaande jaar is het aantal C-risico-evenementen (licht) toegenomen,
doordat er meer éénmalige C-evenementen georganiseerd worden. Daarnaast is
er in 2018 bewust voor gekozen om enkele terugkerende B-evenementen
extra zorgvuldig onder de loep te nemen.
In mei is er een contactdag met als thema de wet Bibob (Bevordering Integriteitsbeoordeling openbaar bestuur) & de BBGOP (Besluit Brandveilig gebruik en
Basishulpverlening Overige Plaatsen).
De reorganisatie, die per september zijn beslag krijgt, is tevens een goed moment
om nog een keer goed te kijken naar de plaats van de Regionaal Evenementen
Coördinator (REC) binnen de organisatie. Deze wordt ondergebracht in de
sector Risico- en Crisisbeheersing (RCB).

Uitreiking STOOM Awards
Automatische
Eind februari reiken we de eerste STOOM Award uit aan woonzorgcentrum Salem in Katwijk.
brandmeldingen
We zetten ons al enkele jaren in om het aantal loze automatische brandmeldingen omlaag te krijgen.
Dit wordt ook wel het Structureel Terugdringen van Onechte en Ongewenste Meldingen (STOOM)
2012
2980
genoemd. Ieder jaar reiken we de awards uit aan organisaties vanwege de goede samenwerking,
investeringen/inspanningen en het feit dat het aantal loze meldingen is afgenomen. We benaderen
2013
2722
gebruikers actief om het bewustzijn te vergroten dat loze meldingen overlast veroorzaken. We zetten
ons er samen voor in om tot een aanpak te komen en tot oplossingen. De tweede STOOM Award
2014
2460
wordt op 1 maart uitgereikt aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). De loze meldingen
2015
2262
zijn terug-gedrongen van 48 in 2016 naar 36 meldingen, (er was 1 echte melding) in 2017. De daling
oogt misschien niet spectaculair, maar gezien de complexiteit (er zijn namelijk duizenden melders in
2016
2299
het LUMC aanwezig) zeker een goede prestatie. De oorzaak van de meldingen is heel divers. De ene keer
2017
2103
is een handmelder er per ongeluk afgereden met een ziekenhuisbed. De andere keer gaat een alarm af
vanwege laswerkzaamheden. En de andere keer gaat het alarm af tijdens het bakken en braden.
2018
1774
We reiken een gouden pannetje uit. Het LUMC neemt de award trots in ontvangst.

Workshop BvL voor statushouders
Wij werken samen met gemeenten
die daar om vragen in het begeleidingstraject naar werk voor verschillende
groepen statushouders. Een onderdeel
daarvan is hen kennis te laten maken
met verschillende soorten organisaties
in onze maatschappij, zoals de brandweer. Inhoudelijk verschilt deze
workshop niet van workshops voor
andere groepen. Eigen verantwoordelijkheid, zoals ophangen van een
rookmelder, wordt benadrukt. Maar
ook dat, mocht het toch nodig zijn,
je via 112 de brandweer (gratis)
kunt alarmeren en wij er dan binnen
8 minuten zijn.

Kerncijfers risicobeheersing
Advies

2018

Omgevingsvergunning adviezen

1156

Evenementen B&C Risicovol

83

Evenementen adviezen overig

558

Adviezen op brandbeveiligingsinstallaties

372

Adviezen op bluswater en bereikbaarheid

334

KVO gebieden

46

Verkeersbelemmeringen verwerken

1622

Adviseren op bestemming,- omgevingsplannen

131

Klantvragen

516

Jaarverslag 2018
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INCIDENTEN DIE BIJBLIJVEN

Brand in sociaal pension Leiden
Zaterdagavond 3 februari breekt er brand uit in een
van de kamers van sociaal pension De Binnenvest
in Leiden, die gepaard gaat met enorme rookontwikkeling. Er wordt razendsnel opgeschaald en
een binnenaanval wordt ingezet. De bewoner is
zwaargewond en wordt naar buiten gehaald door
de ploeg van Leiden-Noord. Met behulp van extra
gealarmeerde eenheden worden alle pensionbewoners in veiligheid gebracht en naar een
restaurant in de buurt gebracht. Gelukkig kan
voor deze bijzonder kwetsbare mensen snel
een andere opvanglocatie worden gevonden,
waarvoor eerst groot opgeschaald moet worden
omdat vanwege de kou het vorstprotocol geldt.
Een burger stuurde ons deze blijk van waardering:

"Groot respect en een diepe buiging voor de hulpverlening bij sociaal pension
Met grote vreugde en diep respect heb ik vastgesteld hoe u omging met de brand bij
de sociale opvang. De hoogte van een beschaving is af te meten aan hetgeen zij doet
voor de zwakste onder hen. Gebleken is nu deze hoge beschaving. Met groot respect
en een diepe buiging voor alle hulpverleners op deze koude zaterdagavond."

Foto: Josh Walet

Twee geslaagde duikinzetten
Langeraarse Plassen
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De Langeraarse Plassen zijn deze winter twee
keer snel achter elkaar het toneel van een
geslaagde duikinzet. Op 25 februari komt de
melding binnen dat er een vrouw in het ijskoude
water ligt. De duikers van Ter Aar worden als
eerste gealarmeerd en de race tegen de klok
begint. De vrouw ligt ongeveer 40 meter uit
de kant en de eerste duiker kan haar bereiken
en zwemmend meenemen. De tweede duiker
gaat er met het bodyboard achteraan voor een
eventuele oppervlakte redding. In minder dan
vijf minuten wordt ze overgedragen aan het
ambulancepersoneel en naar het ziekenhuis
vervoerd. Precies een week later komt er een
melding binnen dat een schaatser te water is
geraakt in Ter Aar. Er wordt snel opgeschaald
naar middelduikalarm en vanwege de slechte
bereikbaarheid van de man vervolgens naar
groot duikalarm. Het is geen eenvoudige klus,
maar door samenwerking van de duikteams van
Ter Aar, Alphen aan de Rijn en Nieuw-Vennep
en andere hulpdiensten wordt de man gered
en kan hij met spoed naar het ziekenhuis voor
verdere behandeling.

Woningbrand Waddinxveen loopt goed af
Om 6.00 uur op 19 maart wordt de kazerne Waddinxveen gealarmeerd voor een woningbrand. Deze woedt slechts
op twee straten afstand van de woning een van onze vrijwilligers. Hij besluit er direct naartoe te gaan. In de dakkapel
staan een moeder met twee kinderen en er is sprake van forse rookontwikkeling. De politie is al ter plekke en
overweegt de voordeur te forceren. Onze collega realiseert zich dat ze dat niet moeten doen en ook de meldkamer geeft
dat advies om te voorkomen dat de brand extra zuurstof krijgt. Van buitenaf klimt hij in de dakgoot en weet de kinderen
en hun moeder uit hun benarde situatie te redden. De agenten helpen hen het laatste stukje naar beneden. Op dat
moment komen ook de ander collega’s de straat in rijden. Zij kunnen ook de hond nog op tijd uit het brandende huis halen.
Romy Poorter, centralist van de politie: “Onze veiligheidsinstructies stellen dat je bij rook niet naar binnen mag gaan
vanwege de schadelijke stoffen. Tegelijkertijd snap ik heel goed dat je vanuit je instinct, een soort ‘reddingsmodus’ naar
binnen wilt. Na dit incident kreeg ik van de Officier van Dienst een mail. Hij stelde dat we met elkaar goed werk hebben
geleverd en dat mijn instructies van belang waren geweest. Dat ontroerde me. We zitten altijd op afstand van het incident
zelf, maar dit kwam wel binnen hoor.”

Luchtvaartincident: vliegtuigje stort neer in
Berkenwoude/Stolwijk
In Stolwijk stort in de ochtend van 22 mei een
vliegtuigje neer waarbij beide inzittenden,
ervaren vliegers, om het leven komen. Het toestel
is opgestegen vanaf Rotterdam The Hague Airport
en raakt bij het dorp een rij bomen waarna het een
onderdeel verliest. Hierna crasht het in de polder.
Van het vliegtuig is weinig meer over. De duikers
doorzoeken nog een sloot, maar vinden geen
andere slachtoffers.

Explosie druktank Ouderkerk aan den IJssel
– 1 gewonde
Foto: Stephan Tellier

Bij een transportbedrijf in Ouderkerk aan den
IJssel vindt op 19 mei bij het reinigen van een
luchtcompressor een explosie plaats. Hierbij
raakt één persoon ernstig gewond aan zijn hand.
Het slachtoffer blijkt in een plas vloeistof te
liggen. Het gaat hierbij om brandbare stof.
De hulpverlening richt zich in eerste instantie op
het slachtoffer en tegelijkertijd wordt nagegaan of
er nog een explosie-mengsel aanwezig is. Daarna
wordt van de andere aanwezigen gecontroleerd
of zij met de vloeistof in aanraking gekomen zijn.
Hierna neemt de politie het incident over.

Jaarverslag 2018
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Grote uitslaande woningbrand
loopt goed af
Op 24 oktober krijgen we de melding
binnen van een grote woningbrand
in de polder tussen Zwammerdam en
Boskoop. Bij aankomst wordt duidelijk
dat de bewoner nog binnen is. Er is
op dat moment sprake van enorme
hitte en veel rookontwikkeling.
De collega’s uit Boskoop die naar
binnen gaan vinden het slachtoffer in
de woonkamer. Een van zijn benen zit
in het gips. Ze dragen hem naar buiten.
De uitslaande brand wordt nadat is
opgeschaald, bestreden met collega's
uit Zwammerdam en Alphen aan den
Rijn. Er is veel materiële schade.

Bij een ernstig verkeersongeval op
23 december op de N210 in de
Krimpenerwaard raken twee collega’s
van de kazerne Lekkerkerk zwaargewond. Het ongeval vindt plaats in
het verzorgingsgebied van de kazerne
Ouderkerk aan den IJssel. De ploeg
krijgt assistentie van het HV-team van
de kazerne Metaalhof uit Rotterdam
Rijnmond. Op deze kazerne vindt na de
inzet een debriefing plaats in aanwezigheid van het team collegiale
ondersteuning (TCO). Dit incident
heeft veel impact op ons korps.

Grote duikinzet op de Hollandse IJssel
Bij een wegafsluiting in Capelle aan de IJssel raakt op 15 december een auto
tijdens het keren te water. Een verkeersregelaar ziet het gebeuren en springt
erachteraan. Door de stroming wordt de auto meegenomen en verdwijnt onder
water, evenals de verkeersregelaar. Er is dan opgeschaald naar groot duikincident. En er komen drie duikteams – naast Capelle aan de IJssel ook die van
Gouda en Delft – en meerdere eenheden en redvoertuigen. De auto wordt met
de sonarboor van Rijkswaterstaat gelokaliseerd en het slachtoffer wordt uit haar
auto gehaald. Ook de verkeersregelaar wordt gelokaliseerd en geborgen. Beiden
zijn overleden.

Foto: Remco F. Gerritsen
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Twee collega’s zwaargewond
bij verkeersongeval N210
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In 2018 zijn er bij de reorganisatie 31 vacatures
voor sleutelposities. In totaal gaat het om 40 fte.

Er komen hiervoor 132 sollicitatiebrieven binnen.
In 3 rondes worden zo’n 150 sollicitatiegesprekken
voor sleutelfuncties gevoerd met de OR
als procesbewaker.
Voor de belangstellingsregistratie worden

Er wordt één
nieuwbouwproject
opgeleverd, één definitief
ontwerp gerealiseerd
en één verhuizing met
ongeveer tweehonderd
werkplekken.

24 functies – 45,4 fte – opengesteld.

15 november 2017

wordt het FLO-akkoord ondertekend.
Naar het kantoor- en beroepspersoneel sturen wij

377 plaatsingsbrieven.

We versturen een nep-phishingmail naar 462 medewerkers
en binnen 3 minuten wordt er al op het nepportaal ingelogd.

Tweehonderd

collega’s vullen een enquête
over informatieveiligheid in.
We verbruiken
2.809 GB mobiel
dataverkeer en
bellen 8.282 uur
mobiel in 184.641
telefoongesprekken.

De afdeling Proces- en Projectondersteuning heeft 3 workshops
ontwikkeld, 15 stakeholderinterviews gehouden, 10 processen
beschreven en adviezen gegeven over 10 belangrijke thema’s.

Informatiebeheer verzorgt 5.941 zaakregistraties.

Operationele Objectinformatie verwerkt
1.622 verkeersbelemmeringen.

VRHM adviseert integraal over 52 van de 45
B-risico-aanpak en 38 C-risico-aanpak evenementen.
Het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing voert
een review Bevolkingszorg uit in acht gemeenten.

Facilitaire Zaken verwerkt ruim

15.600 meldingen op de Servicedesk.

De kersverse afdeling Risicoduiding gaat
aan de slag met
grote dossiers.

VIJF

Het ICT-piket wordt
17 keer ingezet.

Vanuit de sector Risico- en
Crisis-beheersing worden ruim
vijfduizend brieven
en adviezen verstuurd.

26 collega's ronden de opleiding Manschap A succesvol af.
Jaarverslag 2018
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INCIDENTGEGEVENS PER GEMEENTE
Wanneer er een incident in gemeente X is, is
het niet vanzelfsprekend dat de kazerne uit die
gemeente gealarmeerd wordt. Via de Kazerne
Volgorde Tabel (KVT) wordt bepaald welke
kazerne uitrukt. Dit houdt in dat bij incidenten
in Hollands Midden de kazerne uitrukt die
het snelst zorg aan de burger te kan leveren.
De KVT is de operationele invulling van het
Dekkingsplan – de strategische basis – dat
het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio
Hollands Midden heeft vastgesteld. Jaarlijks
vindt op basis van geregistreerde uitrukgegevens een bijstelling van de KVT plaats.
Per kazerne staat het aantal incidenten in dit
overzicht. Vanwege de KVT, interregionale
bijstand en de inzet van ploegen uit meerdere
kazernes, verschilt het aantal incidenten per
kazerne van het totaal aantal incidenten
per gemeente.
Opkomsttijd prio 1 binnen 9 min
Met ingang van 1 januari 2017 wordt
de opkomsttijd berekend op basis van de
opkomsttijd inclusief de verwerkingstijd
van de meldkamer. Dit heeft een verlenging
van de berekende opkomsttijd tot gevolg.
Tot en met 2016 werd de opkomsttijd berekend op basis van de uitruktijd plus rijtijd van
de brandweer. De uitruktijd en de rijtijd voor
Brandweer Hollands Midden is gelijk gebleven.

Wij werken succesvol met onze partners samen
om het aantal OMS-meldingen (automatische
meldingen) terug te dringen. Het gaat namelijk
heel vaak om loze automatische brandmeldingen en dus om onnodige uitrukken en
maatschappelijke kosten. De afgelopen jaren
zijn we erin geslaagd om het aantal loze meldingen met meer dan 50% terug te dringen.
De meldkamer neemt ook steeds vaker contact
op met de melder om te verifiëren of er echt
brand is. Dit gebeurt bij specifieke objecten
waar dit mogelijk is. Als het om brand blijkt te
gaan, wordt de brandweer alsnog gealarmeerd.
Gevolg is wel dat de opkomsttijd iets langer is
dan wanneer we direct waren uitgerukt na de
OMS-melding. De opkomsttijd is daardoor ook
iets langer.
Naar de verdere duiding van de daling van de
opkomsttijd binnen 9 minuten wordt onderzoek
gedaan.
Aantal incidenten per 10.000 inwoners
Per gemeente is het aantal incidenten per
10.000 inwoners weergegeven en als benchmark wordt het aantal incidenten per 10.000
inwoners van Hollands Midden gehanteerd.
Bron Inwoneraantallen
Centraal Bureau voor de Statistiek
BODEGRAVEN-REEUWIJK
Inwoners 33.958
Incidenten 273

GOUDA

Brand 88
Inwoners 72.690
Incidenten 524
Brand 104

Automatische brandmelding 82
Ongeval en dienstverlening 322
Ongeval gevaarlijke stoffen

1

Waterongeval 15
Incidenten per 10.000
72
inwoners gemeente
Incidenten per 10.000
84
inwoners in VRHM
Opkomsttijd prio 1
53,2%
binnen 9 min.
Incidenten per kazerne
Gouda 861
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Automatische brandmelding 23
Ongeval en dienstverlening 153
Ongeval gevaarlijke stoffen

0

Waterongeval 9
Incidenten per 10.000
80
inwoners gemeente
Incidenten per 10.000
84
inwoners in VRHM
Opkomsttijd prio 1
26,6%
binnen 9 min.
Incidenten per kazerne
Bodegraven 106
Driebruggen 40
Nieuwerbrug 28
Reeuwijk 101

ALPHEN AAN DEN RIJN

KAAG EN BRAASSEM

Inwoners 109.667

Inwoners 26.632

Incidenten 997

Incidenten 217

Brand 223

Brand 57

Automatische brandmelding 240

Automatische brandmelding 34

Ongeval en dienstverlening 517

Ongeval en dienstverlening 122

Ongeval gevaarlijke stoffen 0

Ongeval gevaarlijke stoffen

Waterongeval 17
Incidenten per 10.000
91
inwoners gemeente
Incidenten per 10.000
84
inwoners in VRHM
Opkomsttijd prio 1
60,9%
binnen 9 min.

0

Waterongeval 4
Incidenten per 10.000
82
inwoners gemeente

HILLEGOM
Inwoners 21.821

Incidenten per 10.000
84
inwoners in VRHM
Opkomsttijd prio 1
38,1%
binnen 9 min.

Incidenten 192

Incidenten per kazerne

Brand 47

Aarlanderveen 30

Automatische brandmelding 50

Kaag 16

Ongeval en dienstverlening 91

Leimuiden 85

Alphen aan den Rijn 835
Benthuizen 86
Boskoop 125
Hazerswoude 57
Koudekerk 129
Zwammerdam 79

Ongeval gevaarlijke stoffen

Incidenten per kazerne

Rijpwetering 38

1

Roelofarendsveen 105

Waterongeval 3

Woubrugge 58

Incidenten per 10.000
88
inwoners gemeente
Incidenten per 10.000
84
inwoners in VRHM
Opkomsttijd prio 1
40,0%
binnen 9 min.
Incidenten per kazerne
Hillegom 201

KATWIJK
Inwoners 64.940
Incidenten 462
Brand 118

KRIMPENERWAARD
Inwoners 55.656
Incidenten 424
Brand 90
Automatische brandmelding 60
Ongeval en dienstverlening 258
Ongeval gevaarlijke stoffen

0

Waterongeval 16
Incidenten per 10.000
76
inwoners gemeente
Incidenten per 10.000
84
inwoners in VRHM
Opkomsttijd prio 1
38,1%
binnen 9 min.
Incidenten per kazerne

Automatische brandmelding 85
Ongeval en dienstverlening 253
Ongeval gevaarlijke stoffen

0

Waterongeval 6
Incidenten per 10.000
71
inwoners gemeente
Incidenten per 10.000
84
inwoners in VRHM
Opkomsttijd prio 1
59,3%
binnen 9 min.
Incidenten per kazerne
Katwijk 361
Rijnsburg 145
Valkenburg 132

Bergambacht 132
Gouderak 24
Haastrecht 82
Krimpen aan den Lek 37
Lekkerkerk 74
Ouderkerk aan den Ijssel 74
Schoonhoven 41
Stolwijk 115
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LEIDEN
Inwoners 124.320
Incidenten 1.217
Brand 271
Automatische brandmelding 313
Ongeval en dienstverlening 618
Ongeval gevaarlijke stoffen 0
Waterongeval 15
Incidenten per 10.000
99
inwoners gemeente
Incidenten per 10.000
84
inwoners in VRHM
Opkomsttijd prio 1
67,5%
binnen 9 min.
Incidenten per kazerne
Leiden-Noord 876
Leiden-Zuid 1.041

LISSE
Inwoners 22.754
Incidenten 158
Brand 41
Automatische brandmelding 35
Ongeval en dienstverlening 81
Ongeval gevaarlijke stoffen

0

Waterongeval 1
Incidenten per 10.000
70
inwoners gemeente

LEIDERDORP
Inwoners 27.214
Incidenten 218
Brand 48
Automatische brandmelding 34

Incidenten per 10.000
84
inwoners in VRHM
Opkomsttijd prio 1
54,7%
binnen 9 min.
Incidenten per kazerne
Lisse 236

Ongeval en dienstverlening 132
Ongeval gevaarlijke stoffen 0
Waterongeval 4
Incidenten per 10.000
80
inwoners gemeente
Incidenten per 10.000
84
inwoners in VRHM
Opkomsttijd prio 1
48,2%
binnen 9 min.
Incidenten per kazerne
Leiderdorp 160

Incidenten 250
Brand 54
Automatische brandmelding 31
Ongeval en dienstverlening 158
Ongeval gevaarlijke stoffen

0

Waterongeval 7
Incidenten per 10.000
89
inwoners gemeente
Incidenten per 10.000
84
inwoners in VRHM
Opkomsttijd prio 1
34,9%
binnen 9 min.
Incidenten per kazerne
Nieuwkoop 88
Ter Aar 87

Inwoners 16.615
Incidenten 131
Brand 36
Automatische brandmelding 42
Ongeval en dienstverlening 51
Ongeval gevaarlijke stoffen

0

Waterongeval 2

Incidenten per 10.000
84
inwoners in VRHM
Opkomsttijd prio 1
39,2%
binnen 9 min.
Incidenten per kazerne
Noordwijkerhout 124

Brandweer Hollands Midden

Inwoners 28.267

Nieuwveen 86

NOORDWIJKERHOUT

Incidenten per 10.000
79
inwoners gemeente
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NIEUWKOOP

NOORDWIJK

OEGSTGEEST
Inwoners 26.064

Inwoners 23.889

Incidenten 243

Incidenten 216

Brand 71

Brand 37

Automatische brandmelding 55

Automatische brandmelding 78

Ongeval en dienstverlening 108

Ongeval en dienstverlening 99

Ongeval gevaarlijke stoffen 0

Ongeval gevaarlijke stoffen

Waterongeval 9

0

Waterongeval 2

Incidenten per 10.000
93
inwoners gemeente

Incidenten per 10.000
90
inwoners gemeente

Incidenten per 10.000
84
inwoners in VRHM

Incidenten per 10.000
84
inwoners in VRHM

Opkomsttijd prio 1
33,3%
binnen 9 min.
Incidenten per kazerne

Opkomsttijd prio 1
42,2%
binnen 9 min.
Incidenten per kazerne

Noordwijk 258

Oegstgeest 121

VOORSCHOTEN
Inwoners 25.455
Incidenten 194
Brand 55
Automatische brandmelding 35
Ongeval en dienstverlening 103
Ongeval gevaarlijke stoffen 0
Waterongeval 1
Incidenten per 10.000
76
inwoners gemeente

TEYLINGEN
Inwoners 36.598
Incidenten 279
Brand 56
Automatische brandmelding 65
Ongeval en dienstverlening 157
Ongeval gevaarlijke stoffen

0

Incidenten per 10.000
84
inwoners in VRHM
Opkomsttijd prio 1
51,1%
binnen 9 min.
Incidenten per kazerne
Voorschoten 132

Waterongeval 1
Incidenten per 10.000
75
inwoners gemeente
Incidenten per 10.000
84
inwoners in VRHM
Opkomsttijd prio 1
32,6%
binnen 9 min.
Incidenten per kazerne
Sassenheim 108
Voorhout 132
Warmond 35

WADDINXVEEN
Inwoners 27.557
Incidenten 258
Brand 78
Automatische brandmelding 17
Ongeval en dienstverlening 158
Ongeval gevaarlijke stoffen

1

Waterongeval 4
Incidenten per 10.000
94
inwoners gemeente
Incidenten per 10.000
84
inwoners in VRHM
Opkomsttijd prio 1
29,4%
binnen 9 min.
Incidenten per kazerne
Waddinxveen 230
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ZOETERWOUDE

ZUIDPLAS
Inwoners 8.419

Inwoners 41.895

Incidenten 90

Incidenten 362

Brand 17

Brand 85

Automatische brandmelding 37

Automatische brandmelding 56

Ongeval en dienstverlening 36

Ongeval en dienstverlening 213

Ongeval gevaarlijke stoffen 0

Ongeval gevaarlijke stoffen

Waterongeval 0

0

Waterongeval 8

Incidenten per 10.000
107
inwoners gemeente

Incidenten per 10.000
86
inwoners gemeente

Incidenten per 10.000
84
inwoners in VRHM

Incidenten per 10.000
84
inwoners in VRHM

Opkomsttijd prio 1
31,0%
binnen 9 min.

Opkomsttijd prio 1
34,0%
binnen 9 min.

Incidenten per kazerne

Incidenten per kazerne

Zoeterwoude heeft geen kazerne

Moordrecht 59
Nieuwerkerk aan den IJssel 220
Zevenhuizen 115

KERNCIJFERS INCIDENTEN
OPSCHALING INCIDENT
2018
Middel brand

46

Grote brand

6

Zeer grote brand

7

Middel hulpverlening

1

Grote hulpverlening

7

Zeer grote hulpverlening

1

Middel waterongeval

4

Groot waterongeval

4

Totaal

76

BIJSTAND AAN ANDERE
VEILIGHEIDSREGIO'S
2018
Bijstand aan andere
veiligheidsregio's

334

Bijstand van andere
veiligheidsregio's

735

ASSISTENTIE AMBULANCE
2018

26

Hoogte assistentie
ambulance

607

BRW First Responder

206

Brandweer Hollands Midden

TYPE INCIDENT
2018
Brand

1.576

Automatische
brandmelding

1.372

Ongeval en
dienstverlening

3.630

Ongeval gevaarlijke
stoffen

3

Waterongeval

124

Totaal

6.705

GRIP-INCIDENT
2018
GRIP 1

7

GRIP 2

1

GRIP 3

0

GRIP 4

0

Totaal

8

KERNCIJFERS PERSONEEL
Totaal beroeps
Man
Vrouw

146
143
3

Verdeling man/vrouw
kantoorpersoneel
(in aantallen) per 31-12-2018
Totaal
kantoorpersoneel
Man
Vrouw

Verdeling beroeps
per leeftijdscategorie
(in aantallen) per 31-12-2018
Leeftijdscategorie

Aantal

Totaal vrijwilligers

971

244

Man

886

173

Vrouw

Verdeling kantoorpersoneel
per leeftijdscategorie
(in aantallen) per 31-12-2018

0

Leeftijdscategorie

20 - 24

2

< 20

0

25 - 29

14

20 - 24

1

30 - 34

21

25 - 29

6

26

40 - 44

23

45 - 49

28

50 - 54

16

55 - 59

15

60 - 65
> 65

30 - 34

26

35 - 39

24

40 - 44

26

45 - 49

36
45

0

55 - 59

40

0

60 - 65

40

> 65

Totaal

Aantal

50 - 54

Aantallen per rang
per 31-12-2018
1.076

Instroom
(in aantallen) per 31-12-2018

161

Totaal

75

Hoofdbrandwacht

528

Vrijwilligers

57

Brandmeester

325

Beroeps

43

Commandeur

14

Kantoorpersoneel

7
11

Adjunct
Hoofdcommandeur

3

Uitstroom
(in aantallen) per 31-12-2018

Hoofdcommandeur

2

Totaal

77

Vrijwilligers

62

Beroeps

Beroepspersoneel
146
Kantoorpersoneel
244
Vrijwilligers
971

Kantoorpersoneel

3
12

Aantal voorvallen
(ongevallen en materiële schade)
per 31-12-2018
Voorvallen

Verdeling vrijwilligers
per leeftijdscategorie
(in aantallen) per 31-12-2018
Leeftijdscategorie
< 20

Aantal
3

20 - 24

62

25 - 29

120

30 - 34

121

35 - 39

139

40 - 44

103

45 - 49

164

50 - 54

141

55 - 59

87

60 - 65

28

> 65

3

3

Brandwacht

Hoofdbrandmeester

85

72

< 20

35 - 39

Verdeling man/vrouw vrijwilligers
(in aantallen) per 31-12-2018

67

Toelichting
op de cijfers
Medewerkers met een dubbel
contract uit dezelfde contractsoort
zijn maar 1 keer meegeteld.
• Voorbeeld1: vrijwillig bevelvoerder
en vrijwillig ploegchef, hier wordt
1x vrijwilliger geteld.
• Voorbeeld 2: vrijwillig bevelvoerder
en beroeps bevelvoerder, hier wordt
1x vrijwilliger geteld en 1x beroeps.
• Voorbeeld 3: vrijwillig manschap B
en kantoorfunctie, hier wordt 1x
vrijwilliger geteld en 1x kantoor.
Instroom: dit betreft alle medewerkers
die op een nieuw contract in dienst
zijn getreden in de organisatie. Dit is
dus inclusief de medewerkers die
reeds in dienst zijn en op een andere
functie zijn ingestroomd.
Uitstroom: dit betreft alle medewerkers
die een contract binnen de organisatie
hebben beëindigd. Dit is dus inclusief
de medewerkers die nog op een ander
contract zijn gebleven.
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Verdeling man/vrouw beroeps
(in aantallen) per 31-12-2018

27

ORGANISATIE

Werkgebied
Het werkgebied van Veiligheidsregio Hollands Midden strekt zich uit van de noordelijke rand van
Zuid-Holland, de Bollenstreek tot en met de Krimpenerwaard in het Zuiden. Op 1 januari 2018
telt het gebied 794.411 inwoners. Met 1351 medewerkers (beroeps- en kantoormedewerkers en
vrijwilligers) is de Gemeenschappelijke Regeling VRHM dagelijks actief om de veiligheid van
deze inwoners te vergroten.

Directeur Veiligheidsregio/
Regionaal Commandant

Sturing

Coördinerend functionaris

Strategie en Beleid

Concern controller

afdelingsmanager

Planning en Control

Directie secretariaat

afdelingsmanager

coördinator

Risico- en Crisisbeheersing
directeur

Omgevingsveiligheid
coördinator

Risicoadvisering
afdelingsmanager

Objectpreparatie
coördinator

Brandweerzorg

Bedrijfsvoering

directeur

directeur

Plannen, Procedures
en Ontwikkeling
afdelingsmanager

Vakbekwaamheid
afdelingsmanager

Team
Vakbekwaamheid
teammanager

Steunpunt
Beheer APN

Administratie
Aansturing

coördinator

Ambtelijk secretaris OR

Beheer en Onderhoud
afdelingsmanager

Steunpunt
Beheer GDA

Planbeoordeling
coördinator

Integrale Planning
Toezicht

afdelingsmanager

coördinator

Brandveilig Leven
coördinator

Cluster beroepskazernes

Kazerne APN
Kazernemanager

clustermanager

Bedrijfsvoering

Kazerne Gouda
Kazernemanager

Crisisbeheersing
afdelingsmanager

Kazerne LDN
Kazernemanager
Bureau Gemeentelijke
Crisisbeheersing

clustermanager
uitvoerend clustermanager

Kazerne LDZ
Kazernemanager

11 ploegchefs
Cluster vrijwilligerskazernes Midden
clustermanager
uitvoerend clustermanager

15 ploegchefs
Cluster vrijwilligerskazernes Zuid
clustermanager
uitvoerend clustermanager

15 ploegchefs

12

Ve i l i g h e i d s r e g i o H o l l a n d s M i d d e n

Vrijwillige kazernes

Cluster vrijwilligerskazernes Noord

Beroepskazernes

afdelingsmanager

12 senior bevelvoerders

Brandveiligheid

Steunpunt
Beheer LDZ

Organisatieontwikkeling en -ondersteuning

afdelingsmanager

Hulpverlening

Veiligheid

Risicoduiding

Bedrijfsvoering

Personeel, Organisatie
en Communicatie
afdelingsmanager

Informatiemanagement
afdelingsmanager

Proces- en
Projectondersteuning
afdelingsmanager

Facilitaire Zaken
afdelingsmanager

Financiën
afdelingsmanager

ONZE LOCATIES

Hillegom

Noordwijkerhout

Lisse

Voorhout
Noordwijk
Sassenheim

Katwijk
Rijnsburg
Valkenburg

Leimuiden

Kaag

Warmond

Roelofarendsveen
Nieuwveen

Oegstgeest
Rijpwetering

Leiden-Noord

Ter Aar

Woubrugge

Nieuwkoop

Koudekerk
aan den Rijn

Leiderdorp

Leiden-Zuid
Voorschoten

Aarlanderveen

Alphen
aan den Rijn

Hazerswoude

Zwammerdam
Nieuwerbrug

P&O-beheer
coördinator

Boskoop

Benthuizen

Bodegraven

P&O-advies

Reeuwijk

coördinator

Waddinxveen

Communicatie
coördinator

Informatievoorziening

Driebruggen

Gouda

coördinator

Zevenhuizen-Moerkapelle

ICT
coördinator

Moordrecht

Haastrecht
Gouderak

Inkoop en Verkoop
coördinator

Nieuwerkerk
aan den IJssel

Stolwijk
Schoonhoven

Frontoffice
coördinator

Ouderkerk
aan den IJssel
Bergambacht
Lekkerkerk
Krimpen aan de Lek

Colofon
Uitgave
Veiligheidsregio Hollands Midden
Juni 2019
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De commissie voor het
Georganiseerd Overleg (GO)
In tegenstelling tot 2017, is 2018 voor het GO een rustig jaar. De vacature die eind
2017 was ontstaan is in het voorjaar vervuld, waarmee de bezetting weer compleet was.
De samenwerking met de OR in het dossier 17,65 wordt voortgezet, zij het veel minder
intensief dan in 2017.

Gemeenschappelijke overleg GO/OR/werkgever
Op 5 oktober vindt op initiatief van de medezeggenschap een laatste gemeenschappelijk overleg plaats in
het driepartijenoverleg. Hierin worden alle punten aan de orde gebracht die volgens de medewerkers voor
een evaluatie in aanmerking zouden kunnen komen, of waarover nog niet alle afspraken gemaakt zijn en
vastgelegd. Deze punten worden vanaf nu in het daarvoor bedoelde gremium behandeld. De evaluatie van
17,65 zal worden begonnen en in 2019 afgerond.

OR: de reorganisatie
staat centraal
2018 staat voor heel VRHM en ook voor de ondernemingsraad in het teken van de reorganisatie. Ten eerste omdat in het advies dat in december 2017 is uitgebracht nog een flink
aantal onderwerpen staat waarover in 2018 nog instemmingen of adviezen gegeven
moeten worden. En ten tweede omdat de OR-leden als toehoorder bij de sollicitatiegesprekken voor de sleutelfuncties aanwezig zijn. Als gevolg van de reorganisatie, treden
er ook grote verschuivingen in standplaats op. Dit heeft impact op veel medewerkers
en daarom brengt de OR hierover in het voorjaar een advies uit aan de werkgever.

Ve i l i g h e i d s r e g i o H o l l a n d s M i d d e n

Advies over huisvesting nieuwe organisatieonderdelen
Nadat in januari de statusbrieven zijn verstuurd, krijgt de OR veel vragen van medewerkers over de nieuwe
standplaats. Er is dan ook behoorlijk geschoven met afdelingen en teams en wat opvalt is het grote aantal werkplekken
op de kazerne Leiden-Noord.
Als het huisvestingsplan wordt aangeboden gaat de OR hiermee aan de slag. Het begint met een bezoek aan LeidenNoord, waarbij de gebouwen en de aanwezige parkeerruimte bekeken worden. Ook wordt er gekeken naar standplaats
versus werkplek en de flexibiliteit die hierin aangebracht moet worden, het plezier en de motivatie van alle medewerkers en
dat het onwenselijk is om mensen door de hele regio te verplaatsen. In maart heeft de ondernemingsraad de volgende
adviezen uitgebracht:

• maak gebruik van een groeimodel, dat geeft minder onrust;
• laat de afdelingen/medewerkers waar ze nu zijn en voer eerst het organisatieplan uit;
• communiceer duidelijk naar de medewerkers dat de standplaats kan veranderen;
• maak met de nieuwe organisatie het huisvestingsplan;
• voorkom een grote investering voor de loods op Leiden-Noord en desinvestering van andere kazernes;
• handhaaf de flexplekken op de kazernes.

In april is een aantal van deze punten overgenomen in het huisvestingsplan en het vlekkenplan wordt bijgesteld. Iedere
dag op je (nieuwe) standplaats zitten hoeft niet en flexwerken wordt gefaciliteerd. Dat het soms druk kan worden op
de (beperkte) parkeerruimte die er bij de samenwerklocaties is, valt helaas niet te voorkomen. De ondernemingsraad
adviseert hierna positief op dit aangepaste plan.

De OR bij de sollicitatiegesprekken
De eerste maanden van 2018 vindt de werving en selectie voor de sleutelfuncties in de nieuwe organisatie plaats. Eind
april, begin mei, wordt de invulling van alle functies bekend, maar voor het zover is, worden er in drie rondes zo’n 150
sollicitatiegesprekken gevoerd waarbij de OR-leden als procesbewaker – niet als lid van de selectiecommissie – aanwezig
zijn om bij te dragen aan een transparant proces. Gekeken wordt naar de zorgvuldigheid van het proces, het verloop van de
gesprekken, de gelijke behandeling van alle sollicitanten en de manier waarop de keuzes gemaakt worden.

Preventiemedewerker
De Arbowet schrijft voor dat de organisatie ook een arbopreventiemedewerker moet aanstellen. Deze heeft een
aantal taken op het gebied van risicobeheersing in de
organisatie. De ondernemingsraad praat hierover mee en
moet uiteindelijk instemmen op de functieomschrijving
en de deskundigheidsvereisten van de preventiemedewerker. Ook dient de samenwerking met en advisering
aan de OR ook goed geregeld te worden. Besproken moet
worden of het hier gaat om een rol of een functie en waar
in de organisatie de preventiemedewerker uiteindelijk
zijn plek zal krijgen.

Rangconversie en overgangsrecht
De OR stem in met het voorgenomen besluit van de directie
over het dragen van uniformen en de rangconversie na de
reorganisatie. In de plaatsingsbrief worden de medewerkers
op de hoogte gesteld wat dit voor hen betekent. De OR
onderschrijft het dragen van uniform om de autoriteit
van de brandweer uit te dragen.

Nog meer aandachtspunten
van de OR
1. Tweedeloopbaanbeleid
2. Artikel 18 van de Werktijdenregeling II
3. Regeling Werving en Selectie
4. Verlofregeling
5. Evaluatie en openstaande punten 17,65
6. Maatwerk vrijwillige chauffeurs
7. AVG en FG
8. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
9. Materiaal

Jaarverslag 2018
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Lunchbijeenkomst Regionaal
Risicoprofiel
Het nieuwe risicoprofiel is volop in
ontwikkeling en houdt rekening
met nieuwe trends en ontwikkelingen waaruit in de toekomst
mogelijk nieuwe risico’s kunnen
ontstaan, zoals energietransitie,
klimaatadaptatie, cybersecurity en
continuïteit. Op 15 november is er
een lunchbijeenkomst waarin het
risicoprofiel gepresenteerd wordt.

ICT-beveiliging aangescherpt
In verband met ons informatieveiligheid nemen we in juli nieuwe beveiligingsmaatregelen.
Zo zal ieders Citrix Desktop na 10 minuten inactiviteit automatisch vergrendelen en wordt een
account 30 minuten geblokkeerd na acht foutieve inlogpogingen met een verkeerd wachtwoord.

Evaluatie Multi Actueel Beeld (MAB)
Met een enquête is onderzocht of het MAB gebruikt wordt en welke meerwaarde het biedt in de ogen
van de gebruiker. Het MAB is te vinden in de operationele omgeving van het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS) en is twee jaar geleden geïntroduceerd om voor de gehele multidisciplinaire
crisisorganisatie (nuttige) informatie en producten centraal beschikbaar te maken. Gemiddeld wordt
het MAB is door de gebruikers gewaardeerd met een 7,4 en het overgrote deel geeft aan het MAB regelmatig tot vaak te raadplegen. Op basis van de reacties wordt een aantal verbeterpunten geformuleerd.

NOVEMBER

Foto: Edwin Weers

VRHM nu ook zichtbaar op de weg

8

Ve i l i g h e i d s r e g i o H o l l a n d s M i d d e n

Op 26 november neemt directeur VRHM
Hans Zuidijk zeven nieuwe nietvoorrangsdienstvoertuigen officieel
in gebruik. Omdat het geen hulpverleningsvoertuigen zijn, zijn bestuurders
niet verplicht bij een incident assistentie
te verlenen en dus kunnen ze door alle
medewerkers worden gebruikt. Een primeur
is dat de nieuwe auto’s zijn uitgevoerd in de
huisstijl van de VRHM en zo bijdragen aan de
herkenbaarheid van de veiligheidsregio.

Oefening terroristische aanslag in het
onderwijsgebouw LUMC

Foto's: Koen Jongen / KJ fotografie

7 november is er een grote oefening voor de
hulpdiensten met als thema ´terroristische
aanslag in het onderwijsgebouw LUMC´.
Hulpdiensten en acteurs oefenen om onder
extreme omstandigheden snel en efficiënt
samen te werken. In deze bijzonder realistische oefening zijn veel diensten en
functionarissen betrokken.

DECEMBER
Social media-campagne veilig werken tijdens jaarwisseling
Elk jaar vinden er tijdens oud en nieuw geweldsincidenten tegen hulpverleners plaats.
Dit jaar zet de politie naast veiligheidsmaatregelen ook social media in om de collega’s te
ondersteunen tijdens de jaarwisseling. De campagne bestaat uit vier korte video’s waarin een
politieagent, brandweerman, ambulancemedewerker en boa als ‘gewoon’ mens worden
geportretteerd. De video’s eindigen met: ‘Achter ieder uniform zit een mens. Laat ons veilig
hulp verlenen.’ Uniek aan de campagne is dat voor het eerst alle hulpverleners in de video’s
een oproep doen voor een veiliger jaarwisseling. Ook wij delen deze campagne op onze
social media.

Grip-incident

2018

GRIP 1

7

GRIP 2

1

GRIP 3

0

GRIP 4

0

Totaal

8

Nieuwe studiegids MDOTO 2019
In december verschijnt de studiegids MDOTO 2019 voor
CoPI- en ROT-leden. Het is de twee keer dat deze studiegids
wordt uitgebracht.

Studiegids voor bestuurlijk opleiden, trainen en oefenen
Keuzeprogramma voor functionarissen Beleidsteam

Nieuw evaluatieprotocol voor GRIP-incidenten
In 2018 is een nieuw multidisciplinair evaluatiesysteem
ontwikkeld. Het doel is te komen tot een gedragen
en eenduidige werkwijze om GRIP-incidenten te
evalueren, ervan te leren en de hoofdstructuur te
optimaliseren. Het protocol is ontwikkeld voor de
operationele crisisteams. De afdeling Crisisbeheersing is
verantwoordelijk voor de coördinatie van de evaluaties.
Het protocol, dat per 1 januari 2019 wordt ingevoerd,
is te vinden in het MAB in LCMS.

Uitgave van Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing
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Toolbox risicocommunicatie
Op de website van Veiligheidsregio Hollands Midden staat vanaf juli een toolbox voor risicocommunicatie.
De toolbox bevat algemene informatie over risico’s voor inwoners van Hollands Midden en ook zijn er
handige documenten en communicatiemiddelen opgenomen die gemeenten in hun eigen communicatie
kunnen inzetten.

AUGUSTUS
Herziene samenwerkingsovereenkomst Brzo
ondertekend
Op 29 augustus ondertekent directeur VRHM Hans Zuidijk
de herziene samenwerkingsovereenkomst Besluit risico’s
zware ongevallen (Brzo). In dit besluit is geregeld hoe de vijf
Zuid-Hollandse veiligheidsregio’s en Zeeland samenwerken
op het gebied van Brzo-toezicht op bedrijven met een hoog
risico veroorzaakt door de verwerking of opslag van gevaarlijke stoffen. Brandweer Hollands Midden geeft uitvoering
aan de wettelijke taak van VRHM voor de uitvoering van
het Brzo. In Hollands Midden zijn zeven Brzo-bedrijven,
die periodiek gecontroleerd worden.

SEPTEMBER
Certificering Operationeel
Leiders en Leiders CoPI
In september begint een reeks
van zeven trainingsdagen voor de
operationeel leiders en leiders CoPI.
Op basis van de ambitie in het
Regionaal Beleidsplan is er in de
voorafgaande jaren aan het breder
(multidisciplinair) invullen van de
piketten voor deze rollen gewerkt.
Bij het ontstaan van een vacature
wordt multidisciplinair geworven
met als resultaat dat er in 2018 één
uit iedere kolom is (politie, gemeente
en brandweer). Na de trainingsdagen
volgt het examen in december.

Skype voor bedrijven
geïntroduceerd
Vanaf 26 september is Skype voor
bedrijven beschikbaar voor ons
kantoor- en beroepspersoneel.
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Omgevingsspel voor Omgevingswet
Vanaf september wordt in Hollands Midden wekelijks het
omgevingsspel gespeeld. De deelnemers leren in dit 2,5
uur durende spel de Omgevingswet beter begrijpen. Dit spel
hebben we samen met Omgevingsdienst West Holland,
RDOG, gemeente Leiden en werkorganisatie HLT ontwikkeld.

Dag van de crisiscommunicatie
Ruim 90 communicatieprofessionals van gemeenten en partners in de regio bezoeken de Dag van de crisiscommunicatie
op 20 september. Om kennis op te doen en te netwerken.
Tijdens de kick-off wordt ingegaan op de crisisbeheersing
anno 2018 die meer dan ooit vraagt dat publieke en private
partijen met elkaar samenwerken; ook op het gebied van
communicatie. In een verdiepende workshop worden een
aantal praktische scenario’s voorgelegd. En er is meer:
Terrorismegevolgbestrijding (TGB), Bevolkingszorg op
Orde revisited, crisiscommunicatie in andere regio’s en
door burgemeesters.

Project toekomstbestendige bluswatervoorziening
In september organiseert het projectteam Toekomstige
Bluswatervoorziening informatie-sessies voor ruim zestig
deelnemers van gemeenten en drinkwater-bedrijven.
Nieuwe toekomstbestendige
bluswatervoorziening Hollands Midden
Situatie nu
40 m

Aanvulling met
combinatie van
waterwagens
en watertransportsystemen

Toekomst

Overgangsfase
100 m

100 m

Niet meer nodig voor
de brandweer

Op 13 september ondertekenen Veiligheidsregio Hollands
Midden, Politie Eenheid Den Haag en Defensie in Alphen
aan den Rijn een nieuw convenant. Het is een actualisatie
van het samenwerkingsconvenant uit 2014.

Verwachte vervanging
drinkwaterleidingnet
1 tot 2% per jaar
Zelfreinigend net

Samenwerkende partijen

Implementatie
Onderzoek onderhoudssystematiek (brand)kranen

Gemeenten

Brandweer

Invoeren combinatie van waterwagens
en watertransportsystemen, te starten
met een pilot van 3
Convenant sluiten tussen
samenwerkende partijen

Drinkwaterbedrijven

Maatschappelijk optimum
Kwalitatief goed drinkwater
Beschikbaarheid van bluswater heeft een
kwaliteitsniveau ≥ 1 juni 2016
De laagst mogelijke maatschappelijke kosten
Lagere beheers- en aanlegkosten drinkwaternet
(incl. brandkranen)
Investering in aanvullende flexibiliteit door een
combinatie van waterwagens en watertransportsystemen
Gezamenlijk ontwerpen

Versie mei 2018

OKTOBER

Aansluiting landelijk ICT-verkeersplein

Inzet crisisorganisatie voor instabiele kerk Gouda

In oktober sluit VRHM als een van de
eersten aan op het nieuwe landelijke
ICT-verkeersplein voor veiligheidsregio’s.
Met dit ICT-verkeersplein ontstaat een
digitaal koppelvlak tussen veiligheidsregio’s
en aangesloten ketenpartners. Landelijke
applicaties en data kunnen zo robuust en
veilig ontsloten worden met de mogelijkheid dit zonder het publieke internet
te doen. Dit verkleint de kans op uitval van
bedrijfskritische processen en systemen.
De aansluiting vergemakkelijkt samenwerking tussen veiligheidsregio’s en zorgt
voor veilige verbindingen. Als eerste
wordt de verbinding naar het landelijke
crisismanagementsysteem (LCMS)
gerealiseerd.

Tussen 17 oktober en 7 november zijn we samen
met de gemeente Gouda, de politie-eenheid Den Haag,
Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) en de GHOR druk
bezig met een dreigende crisis. De kerk aan de Turfmarkt, die al
gesloopt zou worden, blijkt zeer instabiel en er dreigt instortingsgevaar. De hulpdiensten plannen voor de operationele voorbereiding een ‘voorbereidend CoPI’. Er wordt niet opgeschaald
volgens de GRIP-structuur. Wel wordt de samenstelling van het
CoPI gebruikt en versterkt met de ODMH en ondersteund en
voorgezeten door de adviseurs crisisbeheersing van de gemeente.
Ook andere operationele zaken worden besproken, zoals
afhandeling van het verkeer en beveiliging van het noodverordeningsgebied. De gemeente schaalt mono-disciplinair op
en stelt een Team Bevolkingszorg in.

Foto: Robert Zweegman

Illustratie: Loek Weijts

VRHM, Politie en Defensie ondertekenen convenant

Phishingmailactie onderdeel van awareness campagne informatieveiligheid
Op 18 oktober laten we om 9 uur 462 (nep)phishingmails versturen naar ons kantoor- en 24 uursdienstpersoneel.
Drie minuten later wordt er al ingelogd op het nepportaal dat in opdracht van team Communicatie en de afdeling
Informatiemanagement is aangemaakt. De actie is onderdeel van de awareness campagne over informatieveiligheid.
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Hulpdiensten oefenen op Kagerplassen
Op 21 maart houden brandweer, politie en reddingsbrigade een gezamenlijke oefening op
de Kagerplassen. Elke hulpdienst heeft drie boten en er worden twee verschillende scenario’s
beoefend. In deze scenario’s zijn alle leerpunten van voorgaande oefeningen verwerkt. De 27
schippers worden beoordeeld op zaken als praktisch handelen, communicatie, werkwijze en
verantwoordelijkheden. De snel invallende duisternis maakt het extra moeilijk.

APRIL
Ketentraining crisiscommunicatie
Crisiscommunicatie is een uitzondering op andere processen
binnen bevolkingszorg met functionarissen in elk gremium
van de hoofdstructuur crisisbeheersing. Om de afstemming
tussen hen goed te laten verlopen, organiseert Bureau
Gemeentelijke Crisisbeheersing op 3 en 5 april een ketentraining. Wie doet wat in welk overleg, wie stemt er met
wie af, en wat heb je van elkaar nodig om zo goed mogelijk
je rol te kunnen pakken? Na een korte presentatie over de
afhankelijkheden en lijnen, gaan de deelnemers aan de slag
met twee casussen.

MEI
Informatiebijeenkomsten als onderdeel inwerkprogramma nieuwe raadsleden
De eerste informatiebijeenkomst is op 21 april in Alphen aan den Rijn, waar de nieuwe raadsleden
door burgemeester Spies verwelkomd worden. Burgemeester Bloemen van Zoeterwoude geeft een
inleiding over gemeenschappelijke regelingen (GR). Ook de VRHM is een bij wet verplicht ingestelde
GR voor gemeenten voor het leveren van brandweerzorg, het zorgen voor rampenbestrijding en
crisisbeheersing en de coördinatie van de gemeentelijke crisisbeheersing (bevolkingszorg). Ook is de
VRHM verantwoordelijk voor GHOR-beleid (uitvoering via de RDOG) en de Gemeenschappelijke
Meldkamer (in beheer bij de politie).

Inspirerende bijeenkomst De Verbinding
Op 9 mei zetten we met onze partners een volgende
stap in de samenwerking. Immers, we werken dagelijks samen omdat het nodig is, maar ook omdat het
efficiënter is. Het is het vervolg op de themasessie
samenwerking van 27 september 2017 in Reeuwijk.
Burgemeester Van Erk (Hillegom) en burgemeester
Van der Kamp (Bodegraven-Reeuwijk) vertelden
daar over hun (samenwerkings-) ervaringen met de
pilots omgevingsplannen in hun gemeente, waarna in
zo divers mogelijk samengestelde workshops over
samenwerking is doorgepraat.
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Coördinerend functionaris neemt afscheid van BGC
Op 1 mei neemt Ruud Bitter afscheid. Hij is dan ruim 10,5 jaar coördinerend functionaris bij Bureau
Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC). Door het Algemeen Bestuur van de VRHM was hij aangesteld
om de (destijds) 31 gemeenten in Hollands Midden aan te zetten tot meer samenwerking op het gebied
van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Er zijn grote stappen gezet in de samenwerking tussen de
(inmiddels) 18 gemeenten en BGC, zoals de professionalisering en van de crisiscommunicatie. Ook
op 1 mei begint zijn opvolger Dian Aarts.

JUNI
CoPi-trainingen in Vught

Foto: Edwin Weers

In juni (en ook in september) zijn onze jaarlijkse CoPItrainingen. Net als in 2017 vinden deze op meerdere
dagen plaats op het Nationaal Trainingscentrum op de
van Brederokazerne in Vught. Voordat de scenario’s
worden beoefend, krijgen de deelnemers een presentatie
over het gebruik van de Crew Resource Management
(CRM) methodiek in het CoPI. Bij de nabespreking
van de scenario’s wordt stil gestaan bij de vraag of
deze methodiek hielp in het teamproces. Bij meerdere
scenario’s zijn ook liaisons aanwezig, onder andere
van Rijkswaterstaat, ProRail en de Keukenhof.

Programmabegroting 2019
In de vergadering van het Algemeen Bestuur VRHM op 28 juni worden de Programmabegroting 2019 en meerjarenramingen 2020-2022 VRHM vastgesteld. De Programmabegroting is gebaseerd op het Regionaal Beleidsplan VRHM
2016-2019 ‘Gericht verder!’ en het Korpsbeleidsplan van Brandweer Hollands Midden ‘We zijn onderweg’.
Hierin staat wat de veiligheidsregio het komende jaar wil bereiken, hoe deze plannen gerealiseerd worden en wat
de kosten daarvan zijn. Daarnaast zijn autonome, onvermijdelijke en onoverkomelijke kostenontwikkelingen
in de Programmabegroting opgenomen, zoals informatiebeveiliging maar ook de reparatie van bijvoorbeeld
het FLO-overgangsrecht en arbeidshygiëne.

JULI
Bijeenkomsten Regionaal Risicoprofiel
Na een brede inventarisatie zijn een aantal thema’s opgesteld
die zullen terugkeren in het Regionaal Risicoprofiel. Op 9
augustus is een lunchbijeenkomst voor alle belangstellenden,
waarin de thema’s kort worden toegelicht. Rondom deze
thema’s worden voor alle partners bijeenkomsten georganiseerd om hier in workshops dieper op in te gaan.
Het Regionaal Risicoprofiel (RRP) is een belangrijke pijler
onder het Regionaal Beleidsplan van de VRHM. Het geeft
inzicht in waarschijnlijkheid en impact van risico’s. Ook geeft
het inzicht in het bijbehorende netwerk en genomen beheersmaatregelen (zowel op het gebied van risicobeheersing als
dat van crisisbeheersing).
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Nieuwe organisatie van
tekentafel naar uitvoering
Is 2017 het jaar waarin de ‘bouwplannen’ voor de nieuwe organisatie
van de tekentafel komen, 2018 gaat de boeken in als het ‘bouwjaar’.
Als het jaar waarin de nieuwe VRHM-organisatie daadwerkelijk
wordt neergezet en aan de slag gaat.
Op 7 december 2017 geeft het Algemeen Bestuur van de VRHM de
‘bouwvergunning’ af voor de nieuwe organisatie die eerder dat jaar al
op papier is uitgedacht. Daarmee kan gestart worden om de theoretische
schetsen van ‘Samen verder’ te vertalen naar een organisatorische
werkelijkheid. Dat gebeurt in vijf ‘bouwfases’.

INHOUD

Bouwjaar 2018

VRHM van

03

maand tot
maand

Medezeggenschap

Organisatie

10
12

1. Werving en selectie van nieuwe leidinggevenden
In deze fase worden sollicitanten uitgedaagd om met presentaties duidelijk
te maken hoe zij invulling gaan geven aan de principes uit het nieuwe
organisatieplan. Iedereen die op dat moment al een leidinggevende functie
heeft moet solliciteren. Dat levert uiteindelijk - na een spannende periode
- 29 leidinggevenden op voor de nieuwe organisatie.

2. Plaatsing van overige personeel
Een plaatsingscommissie maakt matches tussen medewerkers en functies in
de nieuwe organisatie. Dat gebeurt op basis van persoonlijke voorkeuren
van medewerkers en objectieve criteria over de vereiste competenties per
functieprofiel. Plan was om iedereen nog voor de zomer van 2018 duidelijkheid te verschaffen, en dat lukt. Zodat niemand in onzekerheid verkeert.

3. Verhuizingen
In de zomermaanden vinden de verhuizingen plaats. Niet alleen fysiek,
maar ook in de systemen. In die periode zijn de ondersteunende afdelingen
aan zet. Zij zorgen ervoor dat de nieuwe organisatie direct na de zomer
van start kan.

De ‘oplevering’ van de nieuwe organisatie is op 3 september, tijdens een
feestelijke bijeenkomst in Bodegraven. Verder vinden overal in de organisatie kleine en grote(re) startbijeenkomsten plaats. De nieuwe organisatie
is voor het eerst in bedrijf.

5. Aan de slag
Vanaf 4 september is het tijd om echt te gaan doen wat in het nieuwe
organisatieplan is afgesproken. Tijd voor de uitvoering zogezegd. Dat begint
met elkaar eerst goed leren kennen. In de laatste maanden van het jaar
wordt nog werk van de ‘oude’ organisatie afgerond, en worden er nieuwe
jaarplannen opgesteld. Daarnaast gaat ook het leidinggevendenprogramma
van start.
Eind 2018 is de VRHM daarmee volledig en geheel volgens planning
‘opgelijnd’ en klaar om aan de slag te gaan met de opgaven van ‘Samen
Verder’ en om in 2019 tot een nieuw afgewogen beleidsplan te komen voor
de periode 2020-2023. De reorganisatie van VRHM is daarmee ten einde.
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Foto: Patricia Borger

4. Feestelijke start
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JANUARI
Crisiswebsite hollandsmiddenveilig gelanceerd
Vanaf 1 januari 2018 werkt de taakorganisatie Communicatie (ToC) in een nieuwe structuur. Om dit
goed te faciliteren is de crisiswebsite www.hollandsmiddenveilig.nl ontwikkeld. De site heeft een
aantal basiselementen: liveblog, FAQ en ruimte voor relevante informatie. Zo kunnen pers en publiek
zien wat er aan de hand is en wat te doen bij een calamiteit. Behalve de veiligheidsregio kunnen ook
alle gemeenten gebruikmaken van de site die door ToC wordt beheerd. Via diverse kanalen wordt de
site, die 20.000 bezoekers per minuut kan verwerken, onder de aandacht gebracht.

Systeemtest Utopia
Op 25 januari vindt onze jaarlijkse systeemtest plaats. GMK, CoPI, ROT, BT van
de brongemeente, het team bevolkingszorg van de brongemeente en een effectgemeente en ten slotte het RBT worden gealarmeerd voor een fictieve calamiteit.
De systeemtest is een jaarlijks terugkerende test van de hoofdstructuur, die bij
wet verplicht is. Om extra rendement uit de test te halen worden twee onderwerpen extra belicht: het proces informatiemanagement en de processen op
de Gemeenschappelijke Meldkamer.

FEBRUARI
Multidisciplinaire informatiekaarten geactualiseerd
In 2018 worden meerdere multi-disciplinaire informatiekaarten geactualiseerd.
Door het periodiek actualiseren van de informatiekaarten zorgen we ervoor dat
onze veiligheidsregio op basis van actuele gegevens is voorbereid op allerlei
typen rampen en crises. De vernieuwde informatiekaarten zijn die van asbestincidenten, drinkwater en de Keukenhof.

MAART
VRHM en reddingsbrigade
tekenen prestatieovereenkomst
Op 12 maart ondertekenen de directeuren van Veiligheidsregio Hollands
Midden en Reddingsbrigade Nederland
een prestatieovereenkomst. Kern van
de overeenkomst is dat Reddingsbrigade
Nederland een regionale reddingsgroep
beschikbaar stelt aan de VRHM voor
het optreden bij overstromingen en
grote watercalamiteiten. Deze reddingsgroep vormt samen met de reddingsgroepen van 21 andere veiligheidsregio’s
een nationaal opschaalbare reddingsvloot; de Nationale Reddingsvloot.
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J a ar v e r sla g

Foto: Koen Jongen / KJ fotografie
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