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2. Toelichting
Op 14 november 2013 stemde het Algemeen Bestuur in met implementatie in de Veiligheidsregio
Hollands Midden van de in opdracht van het landelijk overleg coördinerend
gemeentesecretarissen ontwikkelde Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS).
Het belangrijkste doel van SIS is om in het geval van een incident de verwanten zo snel mogelijk
te informeren over de situatie van hun naaste(n). Gelet hierop wordt er ook niet meer gesproken
over het proces CRIB of Registratie van Slachtoffers, maar van informeren van verwanten.
Daarnaast wordt de via SIS verkregen informatie ook gebruikt voor de nazorg aan de betrokkenen
etc.
Sinds 1 januari jl. is het SIS landelijk operationeel; maar voordat iedere veiligheidsregio is
aangesloten moeten er nog wel wat zaken op regiogebied worden geregeld. Iedere regio, zo ook
Hollands Midden, is momenteel bezig met de implementatie van SIS. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van de ter informatie bijgevoegde handreiking SIS.
Door invoering van SIS worden de bevolkingszorg processen geraakt. De verantwoordelijke
bestuurder heeft een nieuwe boodschap.
Meer informatie over deze nieuwe boodschap en over SIS treft u aan in de bijgevoegde factsheet
en handreiking.

3. Bijlagen
1. Schrijven Veiligheidsberaad d.d. 23 december 2013
2. Factsheet SIS
3. Handreiking implementatie SIS

5. Historie besluitvorming
a. Dagelijks Bestuur 30 januari 2014: kennis genomen van factsheet SIS;
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Factsheet bestuurders
Geachte bestuurder,
SIS staat voor Slachtofferinformatiesystematiek. Bij veel grote incidenten in
Nederland in de laatste tien jaar hebben we gezien dat het ons niet lukt om na een
ramp de verwanten zo snel mogelijk in contact te brengen met de gewonden of te
informeren over overledenen. Om die reden is in het najaar van 2010 gestart met
het ontwikkelen van een nieuwe systematiek voor slachtofferregistratie en verwanteninformatie. Het Veiligheidsberaad heeft deze slachtofferinformatiesystematiek (SIS)
vastgesteld. In november 2012 is besloten SIS landelijk te implementeren.
Dit factsheet informeert u over het kritieke tijdpad en dat wat er door SIS is geregeld
om de landelijke voorziening te ondersteunen en dat wat veiligheidsregio’s en gemeenten zelf moeten doen om SIS te implementeren. ‘Het huis staat, maar het moet nog wel
ingericht worden’. Uiteraard zijn wij ons ervan bewust dat er regionale verschillen zijn
tussen de regionale crisisorganisaties. Het is aan de regio om de keuze te maken
wat het beste past.

Doel van slachtofferinformatiesystematiek
Het belangrijkste doel is om de verwanten zo snel mogelijk te informeren over de
situatie van hun naaste, vandaar dat we niet meer spreken van het proces CRIB of
Registratie Slachtoffers, maar van ‘informeren verwanten’. Daarnaast kunnen de
gegevens ook van belang zijn voor nazorg aan de betrokkenen, onderzoek door de
politie naar de toedracht van het incident, wederopbouw van het rampgebied etc.

Uitgangspunten
Het landelijk referentiekader regionaal crisisplan, de projecten GROOT en GROOTER
en ‘Bevolkingszorg op orde’ zijn mede bepalend geweest voor de uitgangspunten.

Uitgangspunten van de slachtofferinformatiesystematiek,
zoals die door het Veiligheidsberaad is vastgesteld zijn:
•D
 e burger heeft een eigen verantwoordelijkheid.
De systematiek gaat zoveel mogelijk uit van de (zelf-)redzaamheid
van slachtoffers en verwanten;
•S
 lachtofferregistratie is een multidisciplinair proces onder een
gemeentelijke (bevolkingszorg) verantwoordelijkheid;
•D
 e systematiek sluit aan op de dagelijkse werkzaamheden
en de routine van hulpverleners;
•D
 e systematiek is crisisonafhankelijk;
•D
 e systematiek belemmert niet (onnodig) het strafrechtelijk onderzoek;
•D
 e systematiek lost niet alle knelpunten op. Communicatie over het doel,
de mogelijkheden en beperkingen van slachtofferregistratie is onderdeel
van de systematiek;
• De systematiek is ontwikkeld voor Nederland.

Verwanten

Frontoffice
Koppelen
Centrale website
en telefoonnummer

Zelfredzame
slachtoffers

Niet zelfredzame
slachtoffers

Schematische weergave systematiek

Backoffice
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Wat is er gereed per 1 januari 2014?
De projectorganisatie SIS heeft in 2013 grote stappen gemaakt om voor
1 januari 2014 het ‘huis’ op te kunnen leveren. Per 1 januari 2014 zijn de
volgende onderdelen klaar:
1. De SIS handreiking, dit is een implementatietool die schetst hoe SIS
aansluit op de veiligheidsregio’s en wat er geregeld moet worden om de
aansluiting te optimaliseren;
2. Keuze aanbesteding frontoffice (neemt telefoontjes aan van verwanten)
en beleggen van backoffice (zorgt voor de matching en het contact met
veiligheidsregio’s);
3. Beheer en borging SVIS, een werkend systeem waarmee verwanten
geïnformeerd kunnen worden en waarmee de backoffice gegevens kan
gaan matchen;
4. Borging en beheersorganisatie, het (LO CGS), het adviesorgaan van het
Veiligheidsberaad bestaande uit de 25 coördinerend gemeentesecretarissen
van de veiligheidsregio’s, blijft opdrachtgever van SIS. Het Instituut Fysieke
Veiligheid (IFV) gaat als opdrachtnemer contractbeheer doen en een aantal
uitvoerende taken op zich nemen.
5. SIS kan geactiveerd worden via het Landelijke Operationeel Coördinatie
Centrum (LOCC).

Wat moet per 1 januari 2014 gereed zijn in de regio?
Implementatie van SIS behelst meer dan het bouwen van het huis. Enerzijds
faciliteert SIS de regio’s met bovenstaande onderdelen. Anderzijds moeten
regio’s zelf ook een aantal zaken voorbereiden. De handreiking is bedoeld als
onderlegger voor regionale implementatie.

Wat doet SIS niet?
Hierboven is omschreven wat SIS doet. Niet alle taken van bijvoorbeeld CRIB
worden door SIS overgenomen. Het uitgangspunt is immers dat zelfredzamen
zelf kunnen aangeven of zij hulp van de overheid willen. Uiteraard kan de overheid zelfredzamen faciliteren bij het contact opnemen met hun verwanten of
het uiten van een hulp-behoefte (zelfregistratie).
SIS zorgt niet voor:
• Een complete registratie van alle getroffenen (inclusief dieren);
• Een actieve registratie op bijvoorbeeld de opvanglocatie of van alle evacués;
•E
 en loket waar getroffenen hulpvragen met betrekking tot nazorg of herstelzorg terecht kunnen.
SIS levert een slachtofferlijst, dodenlijst en matchingslijst die gebruikt kunnen
worden voor bijvoorbeeld de nafase. De gegevens kunnen bijvoorbeeld worden
gebruikt door een gemeente of regio bij het opstarten van een schadeloket en
het inventariseren van nazorgbehoeften.

Wat kunt U verwachten na 1 januari 2014?
Vanaf 1 januari 2014 start het implementatietraject fase 2, dat loopt tot
1 juli 2014. Dit traject moet ervoor zorg dragen dat alle veiligheidsregio’s
(deelnemende gemeenten) aangesloten zijn op de systematiek. Daarnaast is
er gedurende dit half jaar ruimte om op te leiden en te trainen en om details
verder uit te werken.
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Hiervoor zijn de uitgangspunten in de handreiking leidend, deze punten
kunnen op dit moment al voorbereid worden door de veiligheidsregio’s en
zijn noodzakelijk voor een goede aansluiting. Daarnaast kunnen regio’s
gebruik blijven maken van het advies van accounthouders uit de SIS projectgroep. De SIS serious game, waarbij je de systematiek van dichtbij beleefd,
draagt bij aan een innovatieve manier van leren. De game richt zich op alle
professionals die vanuit hun functie een rol spelen bij crisisbeheersing in
de koude en warme fase.

Wat betekent de komst van SIS voor bestuurders?
Door de komst van SIS worden bevolkingszorgprocessen geraakt. De bestuurder heeft een nieuwe boodschap: ‘Waarom worden niet alle slachtoffers geregistreerd bij de rampplek?’, ‘Waarom is er nog geen complete slachtofferlijst?’
‘Wij streven in de acute fase van een ramp niet langer naar het snel produceren
van volledige slachtofferlijsten. Wel streven wij naar een sneller slachtofferbeeld
van zware en dodelijke slachtoffers, dit doen wij om ervoor te zorgen dat verwanten van niet-zelfredzame slachtoffers sneller geïnformeerd worden over de
toestand en verblijfplaats van hun familielid’.
‘Bij recente rampen blijkt steeds meer dat zelfredzame slachtoffers over het algemeen zelf via smartphones in staat zijn om contact op te nemen met hun verwanten om aan te geven ‘ik ben ok’. De gemeente kan zelfredzame slachtoffers hierbij
faciliteren. De hulpverleners focussen zich tijdens de acute fase op het redden van
levens en het bergen van de doden. Deze ontwikkeling biedt ruimte voor tijdwinst
bij de hulpverlening aan zwaargewonden’.
Het is van belang dat de bestuurder op de hoogte is van de komst, doelstelling
en activering van SIS. De crisiscommunicatieadviseur ondersteunt de bestuurder bij het uitdragen van de nieuwe boodschap aan de pers/burgers.

Meer informatie
Mocht u na het lezen van dit factsheet nog vragen hebben,
dan kunt u contact opnemen met de projectleider SIS: Mathijs Paf,
mathijs.paf@veiligheidsberaad.nl
U kunt ook een vraag stellen aan de projectgroep via de SIS website:
www.snellerinformatieslachtoffer.nl

Met vriendelijke groet,
Alexander Meijer
Gemeentesecretaris Ronde Venen
Coördinerend gemeentesecretaris veiligheidsregio Utrecht
Portefeuillehouder SIS LO CGS

versie 0.1 december 2013
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1. Inleiding
Bij veel grote incidenten in Nederland in de laatste tien jaar
hebben we gezien dat het ons niet lukt om na een ramp de
verwanten zo snel mogelijk in contact te brengen met de gewonden
of te informeren over overledenen. Om die reden is in het najaar
van 2010 gestart met het ontwikkelen van een nieuwe systematiek
voor slachtofferregistratie en verwanteninformatie.
Het Veiligheidsberaad heeft deze slachtofferinformatiesystematiek
(SIS) vastgesteld en besloten om deze te implementeren.
In deze inleiding wordt kort de achtergrond en uitgangspunten van de systematiek
geschetst. In de overige hoofdstukken van deze handreiking wordt beschreven hoe SIS
aansluit op de veiligheidsregio’s en wat er geregeld moet worden om de aansluiting te
optimaliseren. Het landelijk referentiekader regionaal crisisplan, de projecten GROOT
en GROOTER en Bevolkingszorg op orde zijn als uitgangspunten voor deze beschrijving
genomen. Uiteraard zijn wij ervan bewust dat er regionale verschillen zijn tussen de regionale crisisorganisaties. Het is aan de regio om de keuze te maken wat het beste past.
Doel van slachtofferinformatiesystematiek
Het belangrijkste doel is om de verwanten zo snel mogelijk te informeren over de
situatie van hun naaste, vandaar dat we niet meer spreken van het proces CRIB of
Registratie Slachtoffers, maar van ‘informeren verwanten’. Daarnaast kunnen de
gegevens ook van belang zijn voor nazorg aan de betrokkenen, onderzoek door de
politie naar de toedracht van het incident, wederopbouw van het rampgebied etc.
Uitgangspunten
In de veiligheidsberaden van 15 november 2011, 25 mei 2012, 23 november 2012,
31 mei 2013 is de nieuwe systematiek besproken en vastgesteld. Uitgangspunten
van de slachtofferinformatiesystematiek, zoals die door het Veiligheidsberaad is
vastgesteld zijn o.a.:
a.	De burger heeft een eigen verantwoordelijkheid. De systematiek gaat zoveel
mogelijk uit van de (zelf)redzaamheid1 van slachtoffers en verwanten;
b.	Slachtofferregistratie is een multidisciplinair proces onder een gemeentelijke
(bevolkingszorg) verantwoordelijkheid;
c. 	De systematiek sluit aan op de dagelijkse werkzaamheden en de routine van
hulpverleners;
d. De systematiek is crisisonafhankelijk;

1

 elfredzaamheid omvat de vermogens en handelingen van burgers om incidenten, en de nasleep ervan,
Z
zelfstandig dan wel met behulp van anderen zoveel mogelijk te voorkomen en/of te beheersen.
http://www.infopuntveiligheid.nl/Infopuntdocumenten/KP%20Zelfredzaam-06%20DEF.pdf
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e. De systematiek belemmert niet (onnodig) het strafrechtelijk onderzoek2;
f. 	 De systematiek lost niet alle knelpunten op. Communicatie over het doel,
de mogelijkheden en beperkingen van slachtofferregistratie is onderdeel
van de systematiek;
g. De systematiek is ontwikkeld voor Nederland.
Landelijke front- en backoffice
Met het oog op het opdoen van kennis en ervaring en om efficiëntiereden is gekozen
om de slachtofferregistratie en de verwanteninformatie te beleggen bij een landelijke
frontoffice, waar verwanten met een zoekvraag zich kunnen registreren, en een
landelijke backoffice, die gegevens van niet-zelfredzame slachtoffers in ziekenhuizen
en mortuaria bijeenbrengt en matcht. Verwanten worden over de situatie van de nietzelfredzame slachtoffers geïnformeerd door de backoffice, dit in samenwerking met de
verwantenkoppels hetzij door de frontoffice in opdracht van de backoffice. De volgende
hoofdstukken beschrijven de aansluiting van de veiligheidsregio op deze front- en
backoffice .
Wat doet SIS niet?
Hierboven is omschreven wat SIS doet. Niet alle taken van bijvoorbeeld CRIB worden
door SIS overgenomen. Het uitgangspunt is immers dat zelfredzamen zelf kunnen
aangeven of zij hulp van de overheid willen. Uiteraard kan de overheid zelfredzamen
faciliteren bij het contact opnemen met hun verwanten of het uiten van een hulpbehoefte (zelfregistratie).
SIS zorgt niet voor:
• Een complete registratie van alle getroffenen (inclusief dieren);
• Een actieve registratie op bijvoorbeeld de opvanglocatie of van alle evacués;
• Een loket waar getroffenen hulpvragen met betrekking tot nazorg of herstelzorg
terecht kunnen.
SIS levert een slachtofferlijst, dodenlijst en matchingslijst wat gebruikt kan worden
voor bijvoorbeeld de nafase.
Implementatie
In deze handreiking is een hoofdstuk over de implementatiefase opgenomen, waarin
verschillende stappen op het gebied van planvorming, communicatie, beheer en OTO
voor de regio’s zijn beschreven. Naar verwachting zal na het besluit van het Veiligheidsberaad van 31 mei 2013 de implementatiefase van start gaan en zal SIS vanaf
1 januari 2014 met een intensiever sur plus traject voor de implementatie van de regio's
tot 1 juli 2014 in werking treden.
Leeswijzer
Deze handreiking is bestemd voor Veiligheidsregio’s en is bedoeld als hulpmiddel
bij het invoeren van SIS. Het geeft weer welke stappen regionaal genomen dienen te
worden in de warme fase (hoofdstuk 2) en de nafase (hoofdstuk 3) Verder beschrijft het
de beheersorganisatie op landelijk niveau (hoofdstuk 4) en wordt de implementatiefase
(hoofdstuk 5) beschreven. Dit laatste hoofdstuk gaat in op de besluiten die regionaal
bij de implementatie gemaakt dienen te worden en geeft de te nemen stappen weer.
Ieder hoofdstuk sluit af met een paragraaf die samenvat welke vraagstukken of
besluiten er voor de regio achterblijven.

2

 erzamelde gegevens mogen niet gebruikt worden voor strafrechtelijk onderzoek zonder dat daar
V
toestemming voor is gegeven.
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2. Warme organisatie SIS
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Stroomschema en taakbeschrijving – circulair proces
Gebeurtenis

AC-Bz (regio)
HTO-I (Bz)
Teamleider SIS
Frontoffice SIS
Backoffice SIS
						

Medewerker SIS
(regio)

Nee

Lokaal afspraken
maken over
registratie

Start
SIS?
Ja

Alarmeren
teamleider SIS

Alarmeren
medewerker SIS

Melding opstart
SIS in ROT

Doen van
inzetverzoek

Alarmeren
frontoffice

Operationaliseren
frontoffice

Opstellen
inzetplan

Alarmeren en
verwerken calls

Formuleren
inzetopdracht

Alarmeren
backoffice

Afstemming met
teamleider SIS

Aansturen fronten backoffice

Operationaliseren
backoffice

Rapportage
vooruitgang

Monitoren
vooruitgang

Terugkoppeling
proces in ROT

Taken backoffice
zijn in dit schema
niet verdeeld over
functionarissen
binnen de
backoffice

Overleg met
landelijke liason
in BO

Ontvangen
gegevens

Verwerken
gegevens

Afstemming
AC - Bz

Rapportage
vooruitgang

Advies
beeindigen
opdracht

Afbouw/sluiten
front- en
backoffice

Extra
gegevens
nodig

Ja

Gegevens
aanleveren

Nee
Analyseren/
matchen gegevens

Extra
gegevens
nodig

Ja

Oplossen
knelpunten
eigen kolom

Nee
Verstrekken
gegevens

Beeindigen
opdracht

Afsluiting

Eindrapportage

Verwanten

Stroomschema is gebaseerd op ‘Uitwerking slachtofferinformatiesystematiek, versie 1.0’.
Afkortingen:
AC = Algemeen Commandant
BO = Backoffice
Bz = Bevolkingszorg
FO = Frontoffice

HTO-I = Hoofd taakorganisatie informatie
OvD = Officier van dienst
TO-I = Taakorganisatie informatie
Teamleider SIS = leidinggevende van de backoffice,
die de landelijke front- en backoffice aanstuurt namens
de opdrachtgever

Gegevens
doorzetten in
de regio
(via HTO-I/AC-Bz)

Regio
AC-Bz

Toelichting
Indien er sprake is van dodelijke en/of zwaargewonde slachtoffers en/of (mogelijke)
vermisten.
Overwegingen:
• grote behoefte verwanteninformatie
• niet routinematig incident
• grote maatschappelijke impact
• aantal betrokken partijen bij informatieproces

Start SIS

De AC-Bz of de OvD-Bz3 draagt zorg voor de alarmering van de teamleider SIS.
(Het hoe dient nog concreet uitgewerkt te worden).
Hij geeft de volgende informatie mee over het incident:
• aard
• omvang
• locatie
• tijdstip
De AC-Bz informeert de AC-GHOR dat SIS is opgestart, zodat de AC-GHOR de procedures
met de ziekenhuizen kan opstarten.
De frontoffice start zelfstandig op o.b.v. de informatie van de teamleider SIS:
• telefoon wordt bezet
• website wordt geactiveerd
• registratie start
De AC-Bz of de OvD-Bz doet een inzetverzoek aan de HTO-I4.
De AC-Bz meldt in het ROT dat SIS is opgestart.w

Opdracht
alarmeren SIS

De HTO-I formuleert de inzetopdracht voor de teamleider SIS aan de hand van het format
(GROOTER). Standaard inzetopdracht is opgenomen in de bijlage. (Moet nog gerealiseerd
worden.) In de inzetopdracht is opgenomen in welke mate het SIS opgeschaald moet worden
(er hoeft niet altijd volledig opgeschaald te worden).
De HTO-I alarmeert de medewerker SIS.

Formuleren
en uitzetten
inzetopdracht

Monitoren
opdracht

Op basis van de rapportage van de teamleider SIS monitort de HTO-I of de opdracht volgens
de afspraken wordt uitgevoerd, de voortgang en ontvangt de tussentijdse resultaten.
De AC-Bz zorgt voor een geregelde terugkoppeling in het ROT.

Aanpassen
opdracht
obv rapportage

Indien er zich veranderingen in de crisissituatie voordoen waardoor de eerdere verstrekte
opdracht dient te worden gewijzigd dan past de HTO-I in overleg met de teamleider SIS
de opdracht aan.
De teamleider SIS heeft het mandaat om de inrichting van de front-office en/of de backoffice aan te passen om aan de opdracht te kunnen voldoen binnen de gestelde tolerantiegrenzen.

Beëindigen
opdracht

De AC-Bz beëindigt de opdracht als hiertoe besloten is cq. afstemming heeft plaatsgevonden in het ROT, op advies van de teamleider SIS en het HTO-I.

Administratieve
afhandeling
opdracht

De AC-Bz draagt er zorg voor dat hij/zij:
• de eindrapportage ontvangt
• de eindrapportage controleert
• de gegevens worden meegenomen in de gemeentelijke evaluatie
• de factuur wordt overdragen in de gemeentelijke lijn

	In wet- en regelgeving wordt de verantwoordelijkheid voor slachtofferregistratie bij team bevolkingszorg neergelegd.
Binnen deze handreiking geven we suggesties mee bij welke functionarissen de verschillende deeltaken belegd kunnen worden.
4 	
De kans is gering dat de AC-Bz gedurende het incident zelf contact onderhoudt met de teamleider SIS en stuurt op
de rapportages. Waarschijnlijker is het dat één van zijn ondersteuners dit overneemt. Op basis van het landelijke
referentiekader regionaal crisisplan, GROOT en GROOTER zou de HTO-I en diens medewerkers de meest logische
plek zijn om deze taken te beleggen. Uiteraard kunnen regio’s die niet met een HTO-I werken ervoor kiezen om de
taken bij een andere functionaris te beleggen.
3
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Medewerker
Toelichting
SIS(regionaal)
Overleg met
landelijke
liaison

De medewerker SIS (van bevolkingszorg, maar ook van geneeskundige zorg (GHOR)
en politiezorg) heeft overleg met de landelijke liaison van de eigen kolom in de backoffice
over de samenwerking tijdens de inzet van SIS. In eerste instantie voornamelijk: op welke
momenten/wijze hebben ze contact met elkaar.

Aanleveren
gegevens
eigen kolom

Verzamelde gegevens worden aangeleverd aan de backoffice in afstemming
met de landelijke liaison van de eigen kolom:
• via standaard format
• binnen 90 minuten
• update minimaal elk uur (‘info hebben = info delen’)
Gegevens van de betrokke(n) – indien bekend:
• Achternaam
• Voornaam
• Geboortedatum
• Geslacht
• Nationaliteit
• Burgerservicenummer
• Telefoonnummer
• E-mail
• Gemelde verblijfsgegevens
• Toestemming gebruik gegevens voor de doeleinden/door de betrokken partijen
• Registratiegegevens van de eigen kolom of externe partijen.

Oplossen
knelpunten

De landelijke liaison neemt deel aan het afstemmingsoverleg binnen de backoffice SIS.
De landelijke liaison legt knelpunten neer bij de regionale medewerker SIS.
De regionale medewerker SIS draagt zorg voor het oplossen van de knelpunten binnen
het eigen netwerk.

Gegevens
doorzetten
in de regio
(via HTO-I
of AC-Bz)

De coördinator verstrekking (BO) levert de volgende lijsten aan:
• dodenlijst aan AC-Bz en liaison-P
• vermistenlijst aan AC-Bz en liaison-P
• matchingslijst aan AC-Bz en liaison-Bz
De teamleider SIS levert de volgende lijsten aan: de kolom bevolkingszorg
(kan via medewerker SIS Bz of rechtstreeks aan HTO-I/ AC-Bz):
• dodenlijst aan HTO-I
• vermistenlijst aan HTO-I
• matchingslijst aan HTO-I
AC-Bz meldt dat de lijsten zijn opgeleverd aan:
• ROT
• betrokken burgemeester(s)
Randvoorwaarden: Op verzoek van de betreffende regio worden de gegevens voor de nafase
aangeleverd. Dit kan op verschillende manieren plaatsvinden en zal in overleg plaatsvinden.
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Samenhang met de andere kolommen
Slachtofferregistratie en verwanteninformatie blijft een verantwoordelijkheid van
de Algemeen Commandant Bevolkingszorg. Hij heeft de regie. De uitvoering is echter
multidisciplinair. Bevolkingszorg, Geneeskundige zorg en Politiezorg hebben alleen
een rol bij de uitvoering. Hieronder wordt de samenhang tussen de verschillende
processen gelegd.

Samenhang overige processen Bevolkingszorg
Door de komst van SIS worden bevolkingszorgprocessen geraakt .
Communicatie
Het informeren van verwanten over de verblijfplaats van slachtoffers van een incident
(crisis/ramp) is een gevoelig proces dat snel en zorgvuldig uitgevoerd moet worden.
Het proces crisiscommunicatie zorgt voor publieksinformatie en dus ook voor
communicatie over het proces verwanteninformatie. Het proces crisiscommunicatie:
• formuleert de kernboodschap voor de website van het SIS5;
• maakt het telefoonnummer en de website van de frontoffice bekend in de regio en,
indien nodig, in het land;
• stelt – indien nodig – een incident-specifiek Q&A op voor de frontoffice
(een standaard Q&A wordt voorzien in het project).
De activiteiten van het proces crisiscommunicatie worden afgestemd met:
• de opdrachtgever SIS in het ROT (proces);
• de teamleider backoffice SIS (inhoud).
Opvang
Met het vaststellen van de uitgangspunten van SIS heeft het Veiligheidsberaad
aangegeven dat zij een faciliterende rol van de overheid bij het vergroten van zelfredzaamheid ziet. Deze visie is nader uitgewerkt in ‘Bevolkingszorg op orde’. Vanwege het
verband tussen ‘Bevolkingszorg op Orde’ en SIS wordt hier omschreven hoe het proces
opvang en SIS samenhangen. Het proces opvang kan zelfredzaamheid faciliteren door
het geven van informatie en het verzorgen van faciliteiten. Het proces opvang:
• informeert opgevangen zelfredzamen over het belang van registratie voor de nafase;
• faciliteert opgevangen zelfredzamen om zichzelf te registreren.
Dit gebeurt in alle situaties waarin het SIS actief is, zonder dat hiervoor apart opdracht
gegeven hoeft te worden, zodat in alle fasen van het proces besloten kan worden de
gegevens te gebruiken in de backoffice.
Praktisch houdt dit in dat het proces opvang in de regio zorgt voor:
• communicatie over registratie;
• beschikbaarheid van middelen die (zelf)registratie mogelijk maakt (telefoons,
laptops met internetverbinding);
• begeleiding bij (zelf)registratie, bijvoorbeeld van ouderen en kinderen.
Dit geldt zowel voor opvang op opvanglocaties als opvang in hotels en dergelijke.
Indien opgevangenen zichzelf hebben geregistreerd, neemt de backoffice SIS graag
kennis van de informatie.

5

Een standaard boodschap is aanwezig tot de bronregio maatwerk aanlevert.
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Registratie dieren
Het registreren van dieren is volgens het Referentiekader Regionaal Crisisplan een
onderdeel van het oude proces ‘CRIB’, maar is geen onderdeel van het SIS. Bevolkingszorg draagt er wel zorg voor dat dieren die verplaatst worden door de gemeente worden
geregistreerd. De wijze waarop kan in elke regio verschillen.
Nafase
De raakvlakken met het proces Nafase worden in het volgende hoofdstuk toegelicht.

Samenhang processen GHOR
Geneeskundig slachtofferbeeld
De GHOR is verantwoordelijk voor het geneeskundige slachtofferbeeld. De GHOR
verzamelt de slachtoffergegevens van gewonden die zijn opgevangen in ziekenhuizen.
GHOR in de bronregio:
• z oekt uit welke ziekenhuizen zijn betrokken bij de opvang en behandeling
van slachtoffers (gebracht door de ambulance en door eigen aanloop);
•b
 enadert z.s.m. de betrokken ziekenhuizen in de eigen regio met een verzoek
om slachtofferinformatie;
•b
 enadert de algemeen commandanten geneeskundige zorg van andere regio’s
voor de gegevens van slachtoffers die zijn opgevangen in ziekenhuizen buiten de
eigen regio;
• stuurt de ontvangen slachtoffergegevens per ommegaande naar de backoffice SIS;
• presenteert een (geanonimiseerd) slachtofferbeeld in LCMS en het ROT;
• zorgt voor actualisering van het slachtofferbeeld;
•e
 ventueel vergelijkt de gegevens van de ziekenhuizen met informatie van
de regionale ambulancevoorziening.
De activiteiten voor het geneeskundig slachtofferbeeld worden afgestemd met:
• de directeur publieke gezondheidszorg
• de opdrachtgever SIS in het ROT
• de liaison GHOR in de backoffice SIS
Over de verstrekking van patiëntgegevens zijn afspraken gemaakt in de handreiking
afspraken openbaar bestuur en ziekenhuizen.

Samenhang processen Politie
SIS hangt samen met de reguliere processen van de politie, te weten: ontruimen,
identificeren en opsporen.

Op te lossen vraagstukken voor de regio
Om de aansluiting op de landelijke front- en backoffice vanuit de regio goed te laten
verlopen, moet er in de regio een en ander georganiseerd zijn. In bijlage 1 zijn deze
punten ook in een checklist opgenomen.
1. 	De processen die samenhang hebben met het SIS moeten goed zijn voorbereid
op de samenwerking. Dit houdt in:
• taken beleggen (bijvoorbeeld in het crisisplan of deelplan);
• rollen benoemen (bijvoorbeeld in het crisisplan of deelplan);
• trainen en oefenen van de functionarissen die te maken hebben met het SIS.
2. 	Het opdrachtgeverschap moet worden belegd. Dit is inclusief:
• het toewijzen van de taakkaart aan één of meerdere functionarissen/rollen;
• het beslissen welke functionaris SIS mag opstarten (bijv. AC-Bz of OvDBz);
• het werken met landelijke formats van GROOT/GROOTER (bv. de inzetopdracht);
• 	 het opleiden, trainen en oefenen van functionarissen die het opdrachtgeverschap
kunnen vervullen.
3. De regio’s dragen gezamenlijk zorg voor één landelijke liaison vanuit
bevolkingszorg en één landelijke liaison vanuit de GHOR die:
• voldoet aan het kwalificatieprofiel;
• is opgeleid, getraind en geoefend voor de taakkaart ‘liaison SIS’;
•	bereid en in de gelegenheid is om aan te sluiten bij de backoffice
(centrale plaats in Nederland).
4.	De regio zorgt ervoor dat de meldkamer beschikt over werkafspraken
over het alarmeren van (onderdelen van) het SIS.
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3. Nafase
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Stroomschema en taakbeschrijving
Acute fase
(schema p.7)

Teamleider BO SIS

Voortgang of
eindreportage

AC-BZ (regio)

Teamleider pre nafase

Opdracht
preparatie nafase

Inzetplan

Projectleider nafase

Monitoren
voortgang

Beëindigen
opdracht

(Eind)rapportage

Overdrachtsdossier

Concept plan van
aanpak nafase
Besluitvorming
ROT-RBT

Overdrachtsdossier

Plan van aanpak
nafase

Deelplan
communicatie
Deelplan
hulpverlening
Deelplan
financiën

Stroomschema is gebaseerd op ‘Uitwerking slachtofferinformatiesystematiek’, ‘GROOTER,
proces- en productbeschrijvingen’ en ‘GROOTER, 1e plan van aanpak nafase gemeente X’

Regio
AC-Bz

Toelichting

Start
Preparatie
Nafase

De AC-BZ formuleert de inzetopdracht voor de teamleider preparatie nafase aan de hand
van het format (GROOTER).
Bij het uitzetten van de inzetopdracht zorgt de AC-BZ ook voor:
• De reeds aanwezige informatie over dodelijke en zwaargewonde slachtoffers
en hun verwanten (SIS).
• De eventueel reeds aanwezige overzicht van zelfredzamen.

Overdrachtsdossier

• De AC-BZ ontvangt van de teamleider backoffice de eindrapportage inclusief de lijsten
(zonder medische gegevens).
• De AC- BZ zorgt dat de lijsten onderdeel uitmaken van het overdrachtsdossier
voor de nafase.

Algemeen nafase c.q. herstelzorg
Bevolkingszorg heeft de regie over de nafase/herstelzorg (hierna nafase). De nafase
wordt al voorbereid in de acute fase (proces ’preparatie nafase’). De nafase is geen
onderdeel van de projectopdracht van SIS. Vanwege het grote aantal vragen vanuit de
regio’s gaat deze handreiking kort in op de nafase, maar verwijst daarbij nadrukkelijk
naar ‘Bevolkingszorg op orde, de vrijblijvendheid voorbij’, waarin de visie is neergelegd
dat ‘de overheid zich tijdens en na een crisis vooral richt op de zorg aan verminderd
zelfredzamen’ en dat ‘de overheid de zelfredzaamheid van de samenleving stimuleert
en faciliteert zonder de verantwoordelijkheid over te nemen’6. Ook de producten van
GROOTER geven helder inzicht over de (preparatie van) de nafase.
SIS en nafase
Het proces preparatie nafase bereidt in opdracht van de AC-BZ de nafase voor.
Via de AC-BZ ontvangt de teamleider preparatie nafase de gegevens van het SIS
(indien mogelijk al tijdens de acute fase). Deze gegevens zijn onderdeel van
het overdrachtsdossier.
Binnen het plan van aanpak nafase kan gekozen worden om getroffenen verder te
stimuleren om zichzelf te registreren, indien zij herstelzorg van de overheid nodig
hebben. Deze keuze heeft in ieder geval invloed op de uitvoering van de volgende
nafaseprocessen:
• communicatie getroffenen, interne, externe en media communicatie;
• hulpverlening getroffenen en verwanten;
• schadeafhandeling, en;
• rouwverwerking en herdenking.
Binnen de nafase valt ook de administratieve afhandeling van een incident. Zoals op
pagina 8 van deze handreiking is aangegeven zal ook de factuur worden overgedragen
door de AC-BZ.
Nafase en SVIS
De systematiek SIS wordt ondersteund door het systeem SVIS. Ten behoeve van de
nafase ontvangt de gemeente een export van het systeem waarmee de backoffice van
het SIS werkt. De database kan ingelezen worden in een eigen systeem.

6

Pagina 27, rapport ‘Bevolkingszorg op Orde, de vrijblijvendheid voorbij’, Veiligheidsberaad juli 2012
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4. Koude Organisatie SIS
Dit hoofdstuk beschrijft op welke manier de beheersorganisatie op landelijk niveau is
ingericht en wat er regionaal moet worden georganiseerd om een werkende beheersorganisatie SIS te realiseren. Daarnaast wordt in paragraaf twee een kwaliteitscyclus
beschreven met als doel de slachtofferinformatiesystematiek continu te optimaliseren.

Landelijke en regionale beheersorganisatie SIS
Landelijke
beheersorganisatie

Toelichting

Inrichting

In de beheersorganisatie van de landelijke front- en backoffice zit
een vertegenwoordiger van:
• de front- en backoffice
• de beheersorganisatie van het digitale systeem (SVIS)
• van het LOCB/LOCGS (deelname vanuit drie verschillende
veiligheidsregio’s)
• de GHOR
• de politie/LFTO
• het veiligheidsberaad/IFV

Doel

De beheersorganisatie is belast met het beheren en doorontwikkelen van SIS.
Dat wil zeggen:
• beheren en actualiseren landelijke procesbeschrijvingen en taakkaarten SIS;
• beheren en doorontwikkelen van het SVIS;
• inventariseren van de landelijke en regionale opleiding en oefenbehoefte;
• opstellen en uitvoeren van meerjarig opleiding en oefenplan SIS;
• organiseren van landelijke kennis en netwerkbijeenkomsten SIS;
• financieel beheer;
• etc.

Opdrachtgever

Landelijk overleg coördinerend gemeentesecretarissen (LOCGS)

Regionale
beheersorganisatie

Toelichting

Inrichting

Elke regio wijst een coordinator SIS aan.

Doel

De regionale coordinator SIS fungeert in en namens de veiligheidsregio als multidisciplinair
‘knooppunt’ voor multidisciplinaire en monodisciplinaire SIS-aangelegenheden.
Dat wil zeggen dat de coordinator:
• f ungeert als schakel tussen de landelijke beheersorganisatie en de veiligheidsregio;
• i nventariseert de opleiding,- training en oefenbehoefte binnen de veiligheids-regio
en geeft deze door aan de landelijke beheersorganisatie;
•d
 raagt er zorg voor dat het landelijke opleiding- en oefenplan regionaal wordt
geimplementeerd en uitgevoerd;
•d
 raagt er zorg voor dat wijzigingen in de planvorming SIS regionaal wordt geactualiseerd
en geimplementeerd;
•d
 raagt er zorg voor dat verbeteracties vanuit de landelijke beheersorganisatie regionaal
worden uitgezet en gemonitord;
• s ignaleert regionale knelpunten m.b.t. SIS en geeft deze door aan de landelijke beheersorganisatie;
• f ungeert als aanspreekpunt voor de teamleider Backoffice bij evaluaties van oefeningen
en incidenten;

Opdrachtgever

Conform regionale structuur.

Kwaliteitscyclus SIS
In deze paragraaf wordt een proces beschreven op welke manier de SIS door evaluatiepunten uit oefeningen en daadwerkelijke incidenten continu kan worden verbeterd.

Kwaliteitscyclus

Toelichting

Plan

• Een beschrijving van de ‘warme’ organisatie voor de SIS zoals beschreven in hoofdstuk 2
van deze handreiking;
• alle ‘warme’ functionarissen beschikken over een taakkaart met een concrete uitwerking
van de taken voor SIS; voor het opleiden en oefenen wordt er door de landelijke beheersorganisatie een meerjarenplan opleiding en oefenplan SIS opgesteld;
• de aanbevelingen uit de evaluaties van oefeningen en incidenten worden geimplementeerd in de landelijke en regionale plannen.
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Do

Opleiden en trainen
• Voorafgaand aan de inwerkingtreding van SIS vindt er een landelijke bijeenkomst plaats
voor functionarissen van de veiligheidsregio waarin de taakstelling SIS wordt toegelicht.
Vervolgens vindt deze opleiding cq. bijscholing jaarlijks plaats;
• in de landelijke opleiding en training voor ACBZ en OVDBZ wordt de taakstelling over SIS
meegenomen;
• het lesmateriaal voor de opleiding en training wordt aan de coördinator SIS van de regio’s
ter beschikking gesteld zodat de regio’s, indien gewenst, de regionale SIS-functionarissen
kunnen bijpraten over de werkwijze SIS.
Oefenen
• Vier à vijf maal7 per jaar worden de front- en backoffice geoefend in een multidisciplinaire
oefening waarbij één (maar bij voorkeur) meerdere veiligheidsregio’s zijn betrokken;
• halverwege het jaar wordt op initiaitef van de landelijke beheersorganisatie contact
gezocht met de regionale coordinator SIS om de opleiding en oefenbehoefte m.b.t. SIS
voor het volgende jaar te inventariseren;
• op basis van deze landelijke inventarisatie maakt de landelijke beheersorganisatie een
planning O&O m.b.t. SIS en bespreekt deze in het Landelijk overleg coordinatoren bevolkingszorg en legt de planning ter vaststelling voor aan het Landelijk overleg coordinerend
gemeentesecretarissen. De vastgestelde planning wordt vervolgens geimplementeerd in
het O&O-jaarplan van de regio.

Check

• Elke oefening en incident waarin SIS is beoefend/ingezet wordt op initiatief van de teamleider backoffice geevalueerd. De teamleider backoffice vertegenwoordigt in het evaluatietraject de front- en backoffice. De regionaal coordinator SIS fungeert als schakel tussen de
veiligheidsregio en de teamleider SIS. De wijze waarop de evaluatie plaatsvindt wordt in
overleg tussen de veiligheidsregio en de teamleider bepaalt.

Act

• De aanbevelingen uit de evaluatie die betrekking hebben op de inrichting en werking van
SIS worden door de veiligheidsregio ter implementatie aangeboden aan (de voorzitter)
van het Landelijk Overleg van Coordinerend gemeentesecretarissen (LOCGS). Afhankelijk
van de impact van de aanbevelingen zendt het LOCGS de aanbevelingen ter implementatie door aan de beheersorganisatie of legt de aanbevelingen ter bespreking voor in het
LOCGS. Dit laatste is het geval indien de aanbevelingen consequenties hebben voor de
aansluiting op de regio’s en/of de basiswerkwijze en uitgangspunten voor SIS;
• communicatie over de geimplementeerde aanbevelingen aan de functionarissen van de
regio’s vindt plaats door middel van de jaarlijkse landelijke opleiding en oefenmomenten.
• daarnaast kan er op verzoek een kennisdag worden georganiseerd.

Op te lossen vraagstukken voor de regio
Als het gaat om de regionale beheersorganisatie ligt er een vraagstuk voor de regio:
Elke regio wijst een coördinator SIS aan.

Toelichting: de frequentie van oefenen moet nog worden afgestemd met de organisatie
die de hofleverancier wordt van de backoffice.

7
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5. Implementatiefase
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Dit hoofdstuk beschrijft de implementatiefase voor SIS. Het laat zien welke besluiten
er regionaal moeten worden gemaakt. Daarnaast geeft het te nemen stappen op het
gebied van planvorming, communicatie, beheer en OTO weer.

Stroomschema implementatie SIS binnen de eigen Veiligheidsregio
Mogelijke tijdlijn
Handreiking
SIS

September 2013

Start proces
regio

Rapport bevolkingszorg op orde

Analyse: wat
betekent het voor
regio: wat gaan wij
aanpassen

Voorbespreken met
CRIB en Adviseur
Crisisbeheersing

GHOR (regio)
Afstemming
andere
kolommen

Handreiking afspraken
openbaar bestuur en
ziekenhuizen

Politie (regio)

Te nemen beslissingen

Mogelijk te nemen beslissingen

Besluit aanpassing/restant
proces slachtofferregistratie

Besluit over eventuele
bestaande convenanten

Besluit over regiobijdrage
(financiëring)

Besluit
Bestuur of
overleg GS

Besluit om systeem SVIS ook
te gebruiken voor nafase

December 2013

Besluit over mandatering
AC en OvD

Besluit over faciliteren
zelfredzaamheid

Besluit over het beleggen
van de taken

Besluit over aansluiting
Nafase
Overleg CGS
implementatie

Planvorming

Afbouw

Beheer

OTO

Aanpassing
regionaal
crisisplan

Informatie alle
leden van
crisisorganisatie

Aanwijzen
aanspreekpunt
regio - SIS

OTO AC en OvD
(via regionaal
OTO-beleid)

Aanpassing
gemeentelijke
plannen

Dankbrief CRIB
medewerkers

Aanpassen/
opstellen
taakkaarten

Informatie evt.
afbouw
piketvergoedong

Kennisoverdracht
via regionaal
OTO alle
medewerkers

April 2014

SIS wordt onderdeel van
reguliere P.D.A.C cyclus

Rapportage aan bestuur/
GS afronding opdracht

GHOR NL
Nationale
politie

Gelopen
proces

Toelichting

Besluitvorming
Veiligheidsberaad

Het VB heeft SIS besproken op 15 november 2011, 25 mei 2012 en 23 mei 2012.
Het VB heeft op 23 november 2012 een besluit genomen over de landelijke implementatie
van SIS. De Voorzitters van de Veiligheidsregio’s hebben daarbij gezamenlijk besloten om
over te gaan naar de nieuwe systematiek.
In de tussenliggende periode hebben de Voorzitters van de Veiligheidsregio de gelegenheid
gehad om deze besluitvorming voor te bereiden met het Algemeen Bestuur van hun regio.
Hieronder een overzicht van welke stappen er wellicht nog genomen moeten worden.

Regio Coördinerend

Toelichting

gemeentesecretaris/coördinator
bevolkingszorg

Start SIS

Maakt een analyse wat SIS betekent voor de regio
Maakt voorstel te nemen besluiten met oplossingsrichtingen
Maakt overzicht bespaarde kosten en te maken kosten

Afstemming en
communicatie

Het voorstel wordt voorgelegd aan de gemeenten binnen de regio.
Dit zou als volgt vorm kunnen krijgen (afhankelijk van regio):
• Bespreking met adviseurs crisisbeheersing
• Bespreking met vertegenwoordiging CRIB (regionale pool)
• Bespreking met gemeentesecretarissen (of kerngroep gemeentesecretarissen)
• Afstemming met andere kolommen (bijvoorbeeld binnen multiplanvorming of
veiligheidsdirectie)
• De andere kolommen worden ook gevoed uit hun landelijke gremia
Het voorstel wordt nav deze afstemming aangepast

Besluit

Het voorstel wordt ter besluitvorming bij het juiste regionale gremium voorgelegd
Er wordt besloten over:
• Aanpassing registratieproces
• Regionale bijdrage aan SIS (bepalen uit welk budget SIS gefinancierd wordt)
• Bevoegdheden van de Algemeen Commandant Bevolkingszorg of Officier van Dienst
Bevolkingszorg in de warme fase
• Beleggen van SIS-taken bij regionale functionarissen
• Inrichting van een (regionale) pool van gemeentelijke liaisons
• Inrichting van een pool van GHOR liaisons (GHOR Nederland heeft dit ook
gecommuniceerd)
• Het verlenen van de opdracht aan de CGS om verdere implementatie te begeleiden
Er kan besloten worden over:
• Het al dan niet opzeggen van bestaande convenanten
• Het aanpassen van andere processen (in samenhang met de visie op bevolkingszorg
in rapport Bruinooge)8
• Op welke wijze zelfredzaamheid van getroffenen wordt gefaciliteerd op bijvoorbeeld
de opvanglocatie of d.m.v. zelfregistratie.
8

Dit komt ook eerder in deze handreiking ter sprake
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Uitvoeren
implementatieopdracht

De CGS/CB voert (laat uitvoeren) de implementatieopdracht uit.
Daarbij kan hij denken aan de volgende gebieden:
• Aanpassing bestaande planvorming9
- Benoemen en beleggen van overgebleven taken en rollen
- Het verlenen van mandaat om SIS te starten
- Het opstellen van taakkaarten (conform GROOT en GROOTER)
• Afbouw huidige organisatie en opbouw restorganisatie
- Communicatie richting betrokken medewerkers
- Dankbrief medewerkers die geen onderdeel van de crisisorganisatie uitmaken
(inclusief informatie over afbouw van de eventuele piketregeling)
•Aanwijzen liaisons
- Beleggen van het beheer (het aanspreekpunt tussen regio en SIS)
- Afspraken maken over software aansluiting
• Aanpassing OTO-programma
- Meenemen van SIS in regionale opleiding, trainingen en oefeningen
- Het opleiden van de Algemeen Commandant Bevolkingszorg,
Officier van Dienst Bevolkingszorg10 en andere functionarissen met SIS-taken.

Monitoren
opdracht

De CGS ontvangt regelmatig een terugkoppeling over de voortgang

Beëindigen
opdracht

De CGS verzorgt een terugkoppeling aan zijn opdrachtgevers
De CGS laat de landelijke beheerder van SIS weten dat implementatie is afgerond.

Opnemen
in regulier
proces

SIS wordt onderdeel van de reguliere P-D-C-A cyclus van de regio.
De regionale contactpersoon van SIS zorgt voor eventuele terugkoppeling
aan de landelijke beheerder11

Te nemen besluiten voor de regio
Het voorstel wordt ter besluitvorming bij het juiste regionale gremium voorgelegd.
Er wordt besloten over:
• Aanpassing registratieproces
• Regionale bijdrage aan SIS (bepalen uit welk budget SIS gefinancierd wordt)
•B
 evoegdheden van de Algemeen Commandant Bevolkingszorg
of Officier van Dienst Bevolkingszorg in de warme fase
• Beleggen van SIS-taken bij regionale functionarissen
• Inrichting van een (regionale) pool van gemeentelijke liaisons
•Inrichting van een pool van GHOR liaisons
(GHOR Nederland heeft dit ook gecommuniceerd)
• Het verlenen van de opdracht aan de CGS om verdere implementatie te begeleiden
Er kan besloten worden over:
• Het al dan niet opzeggen van bestaande convenanten
•H
 et aanpassen van andere processen
(in samenhang met de visie op bevolkingszorg in rapport Bruinooge)12
• Op welke wijze zelfredzaamheid van getroffenen wordt gefaciliteerd
op bijvoorbeeld de opvanglocatie of d.m.v. zelfregistratie.
Zie hoofdstuk warme fase van deze handreiking
Het landelijk project brengt SIS onder de aandacht van landelijke opleidingen.
11
Zie hoofdstuk koude fase van deze handreiking
12
Dit komt ook eerder in deze handreiking ter sprake
9

10
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6. Tot slot
Een goede aansluiting vanuit SIS op de regio en andersom is essentieel.
De coördinerend gemeentesecretarissen is verzocht om de coördinator bevolkingszorg
expliciet de opdracht te geven het SIS te implementeren in de regio. Vanuit het project
is voor iedere veiligheidsregio een accounthouder aangesteld. Deze accounthouder is
bedoeld om actief informatie te verstrekken over SIS en de voortgang die wordt geboekt
en de coördinator bevolkingszorg daarmee in staat te stellen SIS goed te kunnen
implementeren in de betreffende regio.
Deze handreiking is opgesteld met als doel de regio’s op weg te helpen met de implementatie van de slachtofferinformatiesystematiek. Deze handreiking gaat samen met
een implementatieplan van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid dat als voorbeeld kan
dienen. Op het moment dat er meer duidelijkheid is over welke partijen uitvoering
zullen gaan geven aan de Front- en Backoffice zal deze handreiking nog verder
worden aangescherpt.

SIS-deelprojectgroep handreiking
Sandra van der Burg | Irene Mokkink | Marten van Delden | Fanny de Swarte
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Bijlage 1

Checklist ‘Regionaal te organiseren’
In de voorgaande hoofdstukken zijn handvatten gegeven wat nog regionaal
georganiseerd kan worden. Hieronder is dat allemaal bij elkaar gebracht.
Warme fase
1.	De processen die samenhang hebben met het SIS moeten goed zijn voorbereid
op de samenwerking. Dit houdt in:
• 	taken beleggen (bijvoorbeeld in het crisisplan of deelplan);
i. Algemeen Commandant Bevolkingszorg
ii. Officier van Dienst Bevolkingszorg
iii. HTO-I/Medewerker SIS
• rollen benoemen (bijvoorbeeld in het crisisplan of deelplan);
• trainen en oefenen van de functionarissen die te maken hebben met het SIS.
2. Het opdrachtgeverschap moet worden belegd. Dit is inclusief:
• het toewijzen van de taakkaart aan één of meerdere functionarissen/rollen;
• het beslissen welke functionaris SIS mag opstarten (bijv. AC-Bz of OvDBz);
• het werken met landelijke formats van GROOT/GROOTER (bv. de inzetopdracht);
•	het opleiden, trainen en oefenen van functionarissen die het opdrachtgeverschap
kunnen vervullen.
3.	De regio’s dragen gezamenlijk zorg voor één liaison vanuit bevolkingszorg
en één liaison vanuit de GHOR die:
• voldoet aan het kwalificatieprofiel;
• is opgeleid, getraind en geoefend voor de taakkaart ‘liaison SIS’;
•	bereid en in de gelegenheid is om aan te sluiten bij de backoffice
(centrale plaats in Nederland).
4. D
 e regio zorgt ervoor dat de meldkamer beschikt over werkafspraken over
het alarmeren van (onderdelen van) het SIS.
Koude fase
5. Elke regio wijst een coördinator SIS aan voor de koude fase.
Implementatiefase
6. De regionale implementatie van SIS vraagt om het nemen en het uitvoeren
van de volgende besluiten. Er wordt besloten over:
• Aanpassing registratieproces
• Regionale bijdrage aan SIS (bepalen uit welk budget SIS gefinancierd wordt)
•	Bevoegdheden van de Algemeen Commandant Bevolkingszorg
of Officier van Dienst Bevolkingszorg in de warme fase
• Beleggen van SIS-taken bij regionale functionarissen
• Inrichting van een (regionale) pool van gemeentelijke liaisons
•	Inrichting van een pool van GHOR liaisons
(GHOR Nederland heeft dit ook gecommuniceerd)
• Het verlenen van de opdracht aan de CGS om verdere implementatie te begeleiden
Er kan besloten worden over:
• Het al dan niet opzeggen van bestaande convenanten
•	Het aanpassen van andere processen (in samenhang met de visie op bevolkingszorg
in rapport Bruinooge)13
•	Op welke wijze zelfredzaamheid van getroffenen wordt gefaciliteerd
op bijvoorbeeld de opvanglocatie of dmv. zelfregistratie.
13

Dit komt ook eerder in deze handreiking ter sprake
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Bijlage 2

Taakkaarten SIS

		

Versie 1.0, december 2013
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Inleiding
1. Naam en doel van het proces
Voorlopig wordt het proces SIS (Slachtofferinformatiesystematiek) genoemd. Het voorstel
is om er later Verwanteninformatie van te maken. Dit besluit moet dan door de stuurgroep
genomen worden.
Het doel van het proces is: verwanteninformatie m.b.v. registratie van slachtoffers. Bij de frontoffice SIS kunnen verwanten met een zoekvraag zich registreren. De frontoffice zit in Assen
(ANWB Alarmcentrale). De backoffice SIS brengt gegevens van niet-zelfredzame slachtoffers van
ziekenhuizen en mortuaria bijeen en matcht deze. De backoffice zit in Driebergen.
2. Raakvlakken tussen de processen
Raakvlak SIS met politieprocessen:
Het informeren van verwanten van dodelijke slachtoffers blijft de verantwoordelijkheid van de
politie. De regie ligt in het SIS (‘go - no go’). De landelijk liaison SIS politie houdt de Algemeen
Commandant Politiezorg op de hoogte hoever het is. De ACBz informeert het ROT. De backoffice SIS bepaalt wanneer informatie beschikbaar kan worden gesteld, in welke vorm, en wie (op
uitvoerend niveau) de verwanten informeert: frontoffice of backoffice.
Raakvlak SIS met GHOR-processen:
De GHOR verzamelt gegevens van ziekenhuizen en geeft deze door aan de landelijke liaison
GHOR in de backoffice SIS. De ACBz rapporteert het ROT over de voortgang van het proces SIS
en levert de definitieve lijst van slachtoffers op. De GHOR brengt in het ROT het slachtofferbeeld
in (niet individuele slachtoffers). De backoffice SIS bepaalt wanneer informatie beschikbaar kan
worden gesteld en in welke vorm.
3. Positie van proces SIS in de structuur

TO Communicatie

TO Publieke zorg

TO Evaluatie

TO Omgevingszorg

LC

LC

LC

LC

BMO
TO Ondersteuning

BO. RM.
PrNafa

TO Informatie

IC

IC

IC

BO. I M.

IC

SIS
Registratie

A&A

P&P

OP

P LB

BUZ

VMD

MB

RB

BB

Etc.

Het proces SIS vervangt het proces Registratie slachtoffers. Het komt dus op die plaats aan
de rechterkant van de structuur, bij de backoffice Informatiemanagement (moet worden
meegenomen bij herziening RRCP). Zie bovenstaande afbeelding. De aansturing van SIS
vindt plaats vanuit de taakorganisatie Informatie.

4. Rollen waarvoor taakkaart ontwikkeld wordt (en benamingen daarvan)
Er zijn nu mbt. SIS taakkaarten ontwikkeld voor :
1

• landelijk liaison SIS;
• medewerker SIS;
• regionaal coördinator SIS (koude functie).
NB. Mensen die vanuit een bepaalde kolom de rol van landelijk liaison SIS invullen,
worden aangeduid als landelijk liaison SIS Politie (et cetera).
Verder moeten er m.b.t. SIS ook taakkaarten worden ontwikkeld
(actiepunt voor kwartiermaker) voor:
• teamleider SIS;
• functies in frontoffice SIS;
• overige functies in backoffice SIS (naast de landelijk liaisons SIS).
Naar aanleiding van het besprokene moeten de volgende kwalificatieprofielen
(uit GROOT) worden aangepast (actiepunt voor beheerder):
• ACBz;
• OvD-Bz.
De volgende taakkaarten (uit GROOTER) moeten nader worden gecheckt/herschreven
(actiepunt voor beheerder):
• HTo Informatie.
De taakkaart voor teamleider backoffice Informatiemanagement (uit GROOTER) vervalt;
er is geen teamleider bij deze BO, het HTo Informatie stuurt hier aan. De rol van de teamleiders
ligt op de achterliggende procesniveaus: teamleider SIS en teamleider Registratie schade.
5. Waar zitten deze rollen in de structuur?

SIS
Medewerker SIS

BO.IM
HTO-I

Registratie schade

SIS
Teamleider SIS

FO. SIS
.............
.............

BO. SIS
- Landelijke liasions SIS
- .........................................
- .........................................

Etc.

Oranje = proces uitgevoerd door lokale/regionale uitvoeringsorganisatie
Grijs = proces deels uitbesteed aan landelijke uitvoeringsorganisatie (externe partij)
De regionaal coördinator SIS is een koude functie en zit dus niet in deze ‘warme’ structuur.

1

Dit omdat het nu gaat om de raakvlakken tussen SIS en de regio’s, in verband met de implementatie.
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6. Globale typering rollen
Landelijk liaison SIS
• Bevindt zich in de landelijke backoffice SIS op locatie (Driebergen)
• Vertegenwoordigt in de backoffice SIS de eigen kolom
• Er zijn landelijk liaisons SIS voor resp. bevolkingszorg, GHOR en politie
• De teamleider SIS is tevens landelijk liaison SIS Bevolkingszorg
• Per kolom komt er een landelijke pool voor landelijk liaisons SIS
Medewerker SIS
•W
 erkt in opdracht van ACBz (= eindverantwoordelijke) en HTo Informatie
(= procesverantwoordelijke / gedelegeerd opdrachtgever) als uitvoeringsverantwoordelijke,
op grond van de inzetopdracht
•O
 nderhoudt in beginsel het contact met de teamleider SIS en signaleert knelpunten via
HTo-I bij ACBz. (NB. De landelijk liaisons SIS GHOR en Politie onderhouden rechtstreeks
contact met hun actiecentra)
• Is bekend met de crisisorganisatie van de eigen regio en de structuur van SIS
•H
 aalt, indien nodig, uit de kolom Bevolkingszorg extra informatie
Regionaal coördinator SIS (koude functie)
• Is procesverantwoordelijke (vanuit de gemeente, voor multidisciplinaire doelgroep)
in de koude situatie
• Is in de regio de schakel tussen de veiligheidsregio en de landelijke beheersorganisatie SIS
•Z
 orgt ervoor dat mensen opgeleid/getraind/geoefend zijn, beheert het SIS regionaal
i.v.m. landelijke ontwikkelingen, et cetera
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Taakkaart Landelijk liaison SIS
Er zijn landelijk liaisons SIS voor resp. bevolkingszorg, GHOR en politie.
De teamleider SIS vervult tevens de rol van de landelijk liaison SIS Bevolkingszorg.

PROCES

SIS2

FUNCTIENAAM Landelijk liaison SIS
Alarmering door Teamleider SIS via een alarmeringsmiddel
Ontvangt
leiding van

Teamleider SIS3

Geeft leiding aan N.v.t.
Werkplek

Landelijke backoffice SIS <feitelijke locatie invullen>

Kerntaken

1. Via de medewerker SIS (indien aanwezig) of anders het actiecentrum van de eigen kolom
zorgen voor adequate en continue informatievoorziening tussen de landelijke backoffice
SIS en de regionale taakorganisatie Informatie, t.b.v. analyse en matching van gegevens
2. Opdrachten vanuit de backoffice SIS uitzetten binnen de eigen kolom, via de medewerker SIS
of het actiecentrum van de eigen kolom
3. Knelpunten in de informatie-uitwisseling tussen de eigen kolom en de backoffice SIS
oplossen
4. V
 anuit de eigen expertise adviseren en informeren ten dienste van het proces
(ook pro-actief)

Checklist
start
activiteiten

• Bevestig het alarm / je opkomst en start eigen logboek
• Ga naar de landelijke backoffice SIS
• Neem contact op met de teamleider SIS:
- Bespreek het totaalbeeld en de verwachte informatiebehoefte
- Bespreek het plan van aanpak en de concrete taken en acties die daaruit voortvloeien

Checklist
uitvoering
activiteiten

• Leg contact met de medewerker SIS of het actiecentrum van de eigen kolom
• Breng in de backoffice SIS informatie en kennis in vanuit de eigen kolom
•B
 espreek met de medewerker SIS of het actiecentrum van de eigen kolom hoe
knelpunten in de informatiestroom kunnen worden opgelost
•M
 onitor de ontwikkeling in de backoffice SIS en geef zo nodig advies
(over hoe de processen van de eigen kolom het proces SIS kunnen ondersteunen)
• Informeer de teamleider SIS over de voortgang van de activiteiten

2

Advies: naam van het proces SIS later veranderen in: Verwanteninformatie.
NB. De landelijk liaison SIS Bevolkingszorg vervult tevens de rol van teamleider SIS
en deze ontvangt leiding van het HTo Informatie.

3 
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Checklist
beëindiging
activiteiten

• Schaal pas af na opdracht van de teamleider SIS
• Informeer de medewerker SIS of het actiecentrum van de eigen kolom over de afschaling
van de eigen werkzaamheden
•D
 raag zo nodig bij aan de overdracht aan de medewerker SIS of het actiecentrum
van de eigen kolom, ten behoeve van de nafase
• Draag zo nodig bij aan de evaluatie/eindrapportage van de uitvoering van het proces

Benodigde
informatie
(input)

• Totaalbeeld
• Plan van aanpak
• Gegevens over betrokkenen (van medewerker SIS of actiecentrum van de eigen kolom)
• Voortgangs- en afwijkingsinformatie

Resultaat
(output)

• Advies
• Voortgangs- en afwijkingsinformatie
• Logboek

Bevoegdheden

N.v.t.

Hulpmiddelen

• Taakkaarten/werkinstructie
• Evt. format voor logboek of informatie-uitwisseling
• Telefoonlijsten
• Voor landelijk liaison SIS GHOR: Modelconvenant met ziekenhuizen
• (Mobiel) internet met toegang tot (beveiligde) e-mail en zo mogelijk LCMS
• (Mobiele) ICT en communicatiemiddelen (GSM)
• E-mailaccounts
• Kantoor- en werkplekfaciliteiten

Neemt deel
aan overleg

• Overleg backoffice SIS

Werkt samen
met / heeft
contact met

• Teamleider SIS
• Coördinatoren (voor de verschillende processtappen) binnen de backoffice SIS
• Algemeen Commandant Bevolkingszorg
• Medewerker SIS of actiecentrum van de eigen kolom
• Collega-liaisons
• Evt. overige betrokkenen

Bereikbaarheid
partners /
externen

<lokaal en/of regionaal invullen>
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Taakkaart Medewerker SIS
PROCES

SIS4

FUNCTIENAAM Medewerker SIS
Alarmering door HTo Informatie via een alarmeringsmiddel
Ontvangt
leiding van

ACBz via HTo Informatie

Geeft leiding aan N.v.t.
Werkplek

<lokaal of regionaal invullen>

Kerntaken

1. Zorgen voor uitvoering van de inzetopdracht voor SIS en zo nodig signaleren van
knelpunten hierbij, via HTo-I bij ACBz
2. Zorgen voor adequate en continue informatievoorziening tussen de regionale taakorganisatie Informatie en de teamleider SIS, t.b.v. analyse en matching van gegevens

Checklist
start
activiteiten

• Bevestig het alarm / je opkomst en start eigen logboek
• Vermeld je contactgegevens in LCMS
•G
 a na welke processen in de kolom Bevolkingszorg zijn opgestart en welke informatie mogelijk
beschikbaar komt
•D
 raag zorg voor het informeren van de taakorganisatie Communicatie over het opstarten van
SIS en een mogelijk verwanteninformatienummer/website

Checklist
uitvoering
activiteiten

•O
 verleg met de teamleider SIS over de samenwerking tijdens de inzet van SIS,
incl. wanneer en hoe contact wordt onderhouden
•L
 ever - indien bekend - op verzoek van de teamleider SIS (extra) gegevens aan
over de betrokken(n):
- Achternaam en voornaam
- Geboortedatum
- Geslacht
- Burgerservicenummer
- Nationaliteit
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gemelde verblijfsgegevens
- Toestemming voor gebruik van de gegevens voor de doeleinden / door de betrokken partijen
- Evt. fysieke kenmerken, als andere gegevens niet beschikbaar zijn
Bij de gegevensverstrekking geldt:
- Via standaardformat met (beveiligde) e-mail
- Binnen 90 minuten
- Update minimaal elk uur (‘info hebben = info delen’)
Het gaat mogelijk om gegevens over betrokkenen die geregistreerd staan bij private organisaties zoals scholen, reisorganisaties, busmaatschappijen, ambassades/ministeries, etc.
•S
 ignaleer op grond van de voortgangsrapportage van de teamleider SIS of er in de overige
processen van Bevolkingszorg voldoende aandacht is voor zelfredzaamheid
•D
 raag op verzoek van de teamleider SIS zorg voor het oplossen van knelpunten in de kolom
Bevolkingszorg / binnen het eigen netwerk
•D
 raag zorg voor een actueel beeld in LCMS van de uitvoering van het proces SIS,
in het tabblad Bevolkingszorg
4

Advies: naam van het proces SIS later veranderen in: Verwanteninformatie.
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Checklist
beëindiging
activiteiten

• Schaal pas af na afstemming met het HTo Informatie en de teamleider SIS
• Meld je af in LCMS
• Waarborg dat alle informatie in LCMS is geborgd t.b.v. de overdracht aan de nafase
• Draag zo nodig bij aan de overdracht aan de ACBz in het ROT ten behoeve van de nafase
• Draag zo nodig bij aan de evaluatie/eindrapportage van de uitvoering van het proces

Benodigde
informatie
(input)

• Totaalbeeld
• Plan van aanpak
• Gegevens over betrokkenen (vanuit derden)
• Voortgangs- en afwijkingsinformatie

Resultaat
(output)

• Gegevens over betrokkenen (naar teamleider SIS)
• Voortgangs- en afwijkingsinformatie
• Logboek

Bevoegdheden

N.v.t.

Hulpmiddelen

• Taakkaarten/werkinstructie
• Evt. format voor logboek of informatie-uitwisseling
• Telefoonlijsten
• (Mobiel) internet met toegang tot (beveiligde) e-mail en zo mogelijk LCMS
• Mobiele) ICT en communicatiemiddelen (GSM)
• E-mailaccounts
• Kantoor- en werkplekfaciliteiten

Neemt deel
aan overleg

• Taakorganisatie Informatie

Werkt samen
met / heeft
contact met

• HTo Informatie

Bereikbaarheid
partners/
externen

<lokaal en/of regionaal invullen>

• Teamleider SIS
• Medewerkers gemeenten
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Taakkaart Regionaal coördinator SIS (koude functie)
FUNCTIENAAM Regionaal coördinator SIS
Kerntaken

1. In en namens de veiligheidsregio fungeren als multidisciplinair ‘knooppunt’ voor
multidisciplinaire en monodisciplinaire SIS-aangelegenheden
2. Fungeren als schakel tussen de landelijke beheersorganisatie SIS en de veiligheidsregio
3. Fungeren als aanspreekpunt voor de teamleider SIS bij evaluaties van oefeningen en
incidenten t.b.v. de kwaliteitscyclus SIS

Checklist
activiteiten

• Inventariseer de opleidings-, trainings- en oefenbehoefte binnen de veiligheidsregio en
zorg voor een regionaal OTO4-plan, gekoppeld aan het landelijke OTO5-plan
60(van de landelijke beheersorganisatie SIS)
• Draag er zorg voor dat het regionale OTO-plan wordt geïmplementeerd en uitgevoerd
• Houd contact met de landelijke beheersorganisatie SIS over ontwikkeling en uitvoering
van de slachtofferinformatiesystematiek en het landelijke OTO-plan
• Draag er zorg voor dat verbeteracties n.a.v. incidenten en oefeningen regionaal worden
uitgevoerd
• Draag zorg voor afstemming tussen de (multidisciplinaire) regionale en de landelijke evaluatie
van het proces SIS bij oefeningen en incidenten

Bevoegdheden

Heeft de bevoegdheid om binnen zijn taakbeschrijving de benodigde opdrachten te geven en
activiteiten uit te laten voeren

Neemt deel
aan overleg

•L
 andelijk overleg van regionaal coördinatoren SIS met beheersorganisatie SIS

Heeft
daarnaast
contact met

•E
 vt. overige betrokkenen

Bereikbaarheid
partners/
externen

<lokaal en/of regionaal invullen>

•E
 vt. regionaal overleg met de ‘pool’ van medewerkers SIS

5

OTO = opleiden, trainen, oefenen
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Taakkaart Hoofd taakorganisatie Informatie
Cursieve tekst = wijzigingen in taakkaart.

PROCES

Informatiemanagement

FUNCTIENAAM Hoofd taakorganisatie Informatie
Alarmering door Gemeenschappelijke meldkamer via bijvoorbeeld Communicator
<lokaal en/of regionaal invullen>

Ontvangt
leiding van

Algemeen Commandant Bevolkingszorg (ACBz)

Geeft leiding aan • Informatiecoördinatoren
• Teamleider SIS (landelijke functionaris)
• Medewerker SIS
• Teamleider Afhandeling schade
• Eventuele andere medewerkers van de taakorganisatie

Werkplek

Team Bevolkingszorg (ook wel HTo-overleg genoemd), bestaande uit de hoofden
van de taakorganisaties onder voorzitterschap van de AC Bevolkingszorg

Kerntaken

1.Inrichten van de taakorganisatie Informatie
• B
 epalen (afhankelijk van de aard en omvang van het incident) of de backoffice
wordt ingezet en hoeveel informatiecoördinatoren waar worden ingezet.
• Alarmeren van bovengenoemden en toewijzen van taken
• E
 rop toezien dat gedurende het incident de teams binnen het proces op een
juiste wijze worden samengesteld en bezet
• Z
 orgen dat de nodige aanvullende faciliteiten geregeld worden om een
goed functioneren van de taakorganisatie mogelijk te maken
• Z
 orgen dat de relevante regels, plannen en procedures gehanteerd worden
door de teams
2. Leiding geven aan de informatiecoördinatoren
•L
 eiding geven aan de informatiecoördinatoren: hen faciliteren om de gewenste producten
te kunnen leveren, met hen afstemmen en prioriteit van de uitgezette acties bepalen
- Analyseren van de situatie:
- Analyseren en beoordelen van de actuele situatie
- Anticiperen op ontwikkelingen (scenariodenken)
• Interpreteren, delegeren en controleren:
- Vertalen van tactische kaders en opdrachten in concrete taken en acties
en deze uitzetten binnen de teams
- Controleren van de voortgang en waar nodig bijsturen- Op operationeel niveau
de afstemming bewaken met de overige processen en partners
- Realiseren van de operationele prestaties van de teams
• Zorg dragen voor de debriefing van de teamleiders binnen het proces
•Z
 org dragen (indien hier door een van de teamleiders om wordt verzocht)
voor de nazorg van de medewerkers binnen de taakorganisatie
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Kerntaken
(vervolg)

3. Leiding geven aan de functionarissen in de backoffice Informatiemanagement
•L
 eiding geven aan de functionarissen in de backoffice Informatiemanagement:
hen faciliteren om de gewenste producten te kunnen leveren, met hen afstemmen
en prioriteit van de uitgezette acties bepalen
• Formuleren van de inzetopdracht voor de teamleiders binnen de backoffice
• Informatiemanagement, op basis van het inzetverzoek van de ACBZ / OvD-Bz
• Procesverantwoordelijke / gedelegeerd opdrachtgever zijn voor het proces SIS
• Zorg dragen voor de debriefing van de teamleiders binnen het proces
•Z
 org dragen (indien hier door een van de teamleiders om wordt verzocht) voor
de nazorg van de medewerkers binnen de taakorganisatie
4. Adviseren, informeren en rapporteren
• Actief informatie halen en brengen
• Informeren van de informatiecoördinatoren en de functionarissen binnen de backoffice
Informatiemanagement en zorgen voor een gezamenlijk beeld binnen het proces
• Rapporteren, informeren en adviseren aan:
- de Algemeen Commandant Bevolkingszorg, via de leidinggevende van het team Bevolkingszorg
- andere hoofden binnen het team Bevolkingszorg
- andere hoofden binnen stafsecties van hulpdiensten
- andere relevante samenwerkingspartners op operationeel niveau
• Regelen van het bijhouden van logboek/verslaglegging binnen de teams
•E
 valueren van het optreden en zorgen voor de opstelling van de eindrapportage
over / evaluatie van het proces

Checklist start
activiteiten

• Neem contact op met de Algemeen Commandant Bevolkingszorg en meld beschikbaarheid
•M
 aak op basis van het inzetverzoek de inzetopdracht en bepaal de noodzakelijke inzet van
mensen en middelen
• Zorg dat een logboek wordt opgestart
•N
 eem (afhankelijk van de benodigde processen) contact op met de teamleiders en
medewerkers binnen de backoffice Informatiemanagement en de benodigde informatiecoördinatoren en bespreek de inzetopdracht
• Start LCMS en raadpleeg beschikbare informatie:
- Vorm jezelf een beeld van aard en omvang van het incident
- Stel in overleg met de AC Bevolkingszorg en de backoffice Informatiemanagement binnen
het proces Informatiemanagement prioriteiten vast
- Neem contact op met de backoffice Informatiemanagement en de informatiecoördinatoren,
verzoek om beschikbare informatie en bepaal een eerste moment van terugkoppeling

Checklist
uitvoering
activiteiten

•O
 ntvang of win monodisciplinaire en multidisciplinaire informatie in,
vanuit Bevolkingszorg en ROT en breng dat samen
•L
 icht de informatie toe
•B
 epaal voor wie de informatie relevant/noodzakelijk is
•B
 epaal in welke vorm de informatie wordt aangeboden
•V
 alideer de informatie
•D
 eel de informatie / stel de informatie beschikbaar

Checklist
beëindiging
activiteiten

•S
 chaal pas af na afst emming met de AC Bevolkingszorg
•W
 aarborg dat alle beschikbare informatie in LCMS gelogd is
•D
 raag zorg voor debriefing van de teamleden
•M
 aak een inschatting van de behoefte aan nazorg bij de collega’s en regel dit zo nodig
•D
 raag zo nodig bij aan de evaluatie van het proces
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Benodigde
informatie
(input)

•T
 otaalbeeld

Resultaat
(output)

•H
 et delen van beschikbare informatie met partners in de crisisbeheersing

•R
 OT-beeld en de informatie uit de processen Bevolkingszorg
•V
 oortgangs- en afwijkingsinformatie

•A
 anvraag extra mensen en middelen
•V
 oortgangs- en afwijkingsinformatie
•L
 ogboek
•E
 vt. bijdrage aan overdracht voor de nafase
•E
 vt. evaluatierapport

Bevoegdheden

Maakt gebruik van LCMS en heeft mandaat voor gebruik van gemeentelijke applicaties

Hulpmiddelen

•L
 CMS
•D
 raaiboek/deelplan
•T
 aakkaarten
•B
 ereikbaarheidslijsten medewerkers en externe partners / netwerkkaarten / telefoonlijsten
• ICT en communicatiemiddelen
•E
 -mailaccounts
•K
 antoor- en werkplekfaciliteiten
<lokaal en/of regionaal invullen>

Neemt deel
aan overleg

Overleg van het team Bevolkingszorg (de hoofden van de diverse taakorganisaties,

Werkt samen
met / heeft
contact met

•W
 erkt samen met de AC Bevolkingszorg en de hoofden van de overige taakorganisaties

Bereikbaarheid
partners/
externen

<lokaal en/of regionaal invullen>

onder voorzitterschap van de AC Bevolkingszorg)

•H
 eeft contact met de AC Bevolkingszorg (in het ROT) en teamleider SIS
(landelijke functionaris)
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Bijlage 3

Activatie Landelijke Voorziening SIS
Wie activeert SIS?
De algemeen commandant bevolkingszorg of (bij mandaat) de officier
van dienst bevolkingszorg kan SIS activeren.
Wanneer activeer je?
De volgende overwegingen kunnen meespelen bij het activeren van SIS:
Er is sprake van:
• Dodelijke en/of zwaargewonde slachtoffers;
• Grote behoefte aan verwanteninformatie;
• Niet routinematig incident;
• Grote maatschappelijke impact;
• Aantal betrokken partijen bij het informatieproces.
Hoe activeer je?
De algemeen commandant of de officier van dienst belt naar het Landelijke Operationeel
Coördinatie Centrum (het LOCC), die de bijstand voor de operationele kolommen regelt.

Het LOCC is 24 uur per dag te
bereiken op 0343 53 69 53.
Het LOCC zal bij het eerste telefonisch contact vragen naar informatie (omvang en aard)
over het incident, contactgegevens aanvrager, contactgegevens van de HTO-I en/of
contactgegevens medewerker SIS.
Het LOCC alarmeert de onderdelen van de landelijke voorziening SIS en geeft de contactgegevens
door aan de teamleider SIS, die de landelijke voorziening aanstuurt. Na activatie stapt het LOCC
uit als tussenpersoon tussen bevolkingszorg van de regio/gemeente en de teamleider SIS.
Hoe hou je contact met de landelijke voorziening SIS?
De teamleider SIS (tevens gemeentelijke liaison) neemt contact op met de contactpersoon
(HTO-I of medewerker SIS) van de regio om de inzetopdracht te bespreken en zijn contactgegevens te delen. Gedurende het incident onderhouden deze twee functionarissen direct
contact.
Welk nummer kunnen verwanten bellen?
De ANWB (frontoffice) opent voor verwanten het

verwantennummer 088 – 269 00 00.
Indien er meerdere incidenten tegelijkertijd zijn waar SIS voor wordt ingezet, zal de ANWB
voor het andere incident een ander nummer openstellen. Meer informatie over de frontoffice
is terug te vinden in bijlage 6.
Waar zit de landelijke voorziening?
De teamleider SIS en de backoffice zitten in Driebergen. Liaisons van de kolommen
en van de frontoffice schuiven aan. De frontoffice (ANWB alarmcentrale) zit in Assen.
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Bijlage 4

Voorbeeld implementatieplan
Veiligheidsregio Gelderland Zuid
Implementatieplan Slachtofferinformatiesystematiek
Versie: 0.3 | Datum: 22 augustus 2013
Naam Opdrachtgever

Portefeuillehouder bevolkingszorg AB VRGZ,

		

burgemeester mw. L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen

		

Datum:

Naam Opdrachtnemer

Coördinerend gemeentesecretaris, dhr. L.H. Derksen

		

Datum:

Naam Opsteller		

S.J. van Petten

		

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Ter advies aan		

Adviesraad adviseurs crisisbeheersing d.d. 5 september 2013

		

Regiegroep crisisbeheersing d.d. 13 augustus 2013

		

Directieteam Veiligheid d.d. 26 augustus 2013

Besluitvorming		

Overleg van gemeentesecretarissen Gelderland-Zuid

		

Datum:

Aanleiding
Bij veel grote incidenten in Nederland in de laatste tien jaar hebben we gezien dat het ons niet
lukt om snel na een ramp een goed overzicht te presenteren van de slachtoffers. Om die reden
is in het najaar van 2010 gestart met het ontwikkelen van een nieuwe systematiek voor slachtofferregistratie en verwanteninformatie. Het Veiligheidsberaad heeft deze slachtofferinformatiesystematiek (SIS) in november 2011 vastgesteld en in november 2012 besloten om deze landelijk
te implementeren.
De komst van de slachtofferinformatiesystematiek vergt ook enige mate van voorbereiding
van de gemeenten en de Veiligheidsregio (m.n. GHOR). Zij moeten o.a. besluiten wat te doen
met overgebleven taken van het huidige (regionale) CRIB proces, hoe zij zelfredzaamheid gaan
faciliteren en op welke wijze de liaisons van gemeenten en GHOR in de landelijke backoffice
georganiseerd gaat worden. Dit onderliggende programma beschrijft het totaal aan activiteiten
dat moet worden uitgevoerd om als Gelderland-Zuid aan te sluiten bij de landelijke slachtofferinformatiesystematiek (SIS).
Achtergrond
Wat is SIS?
SIS staat voor Slachtofferinformatiesystematiek. Deze systematiek bestaat uit afspraken tussen
gemeenten, GHOR en Politie, over de taakverdeling, rollen en (communicatie-)processen tijdens
en na een crisis in Nederland. Slachtofferregistratie en verwanteninformatie is een multidisciplinair proces, waar specifieke expertise voor nodig is.
Uitgangspunten
In de veiligheidsberaden van 15 november 2011, 25 mei 2012, 23 november 2012, 31 mei 2013 is
de nieuwe systematiek besproken en vastgesteld. Uitgangspunten van de slachtofferinformatiesystematiek, zoals die door het Veiligheidsberaad is vastgesteld zijn o.a.:
1. De burger heeft een eigen verantwoordelijkheid. De systematiek gaat zoveel mogelijk uit van
de zelfredzaamheid van slachtoffers en verwanten;
2. Slachtofferregistratie is een multidisciplinair proces onder een gemeentelijke (bevolkingszorg)
verantwoordelijkheid;
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3. De systematiek sluit aan op de dagelijkse werkzaamheden en de routine van hulpverleners;
4. De systematiek is crisisonafhankelijk;
5. De systematiek belemmert niet (onnodig) het strafrechtelijk onderzoek;
6. De systematiek lost niet alle knelpunten op. Communicatie over het doel, de mogelijkheden
en beperkingen van slachtofferregistratie is onderdeel van de systematiek;
Landelijke front- en backoffice
Met het oog op het opdoen van kennis en ervaring en om efficiëntiereden is gekozen om de
slachtofferregistratie en de verwanteninformatie te beleggen bij een landelijke frontoffice, waar
verwanten met een zoekvraag zich kunnen registreren, en een landelijke backoffice, die gegevens van niet-zelfredzame slachtoffers van ziekenhuizen en mortuaria bijeenbrengt en matcht.

Verwanten

Frontoffice
Koppelen
Centrale website
en telefoonnummer

Zelfredzame
slachtoffers

Backoffice

Niet zelfredzame
slachtoffers

Schematische weergave systematiek

De landelijke front- en backoffice kan worden geactiveerd door de algemeen commandant (AC)
Bevolkingszorg of de OvD-Bevolkingszorg. Na activering wordt de front- en backoffice aangestuurd vanuit het ROT door de AC-Bevolkingszorg in de getroffen Veiligheidsregio/ gemeente.
De directe aansturing vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een landelijke chef
backoffice.
Projectdoel
Primair: het sneller en zorgvuldig informeren van verwanten over de status en verblijfplek
van niet-zelfredzame slachtoffers na een crisissituatie.
Secundair: het leveren van de verzamelende informatie voor het proces nazorg, onderzoek,
etc.
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Projectresultaat
Het projectresultaat is aansluiting bij de landelijke slachtofferinformatiesystematiek
per 1 januari 2014. Om hiertoe te komen dienen op hoofdlijnen de volgende activiteiten
te worden ondernomen:
1. Aanpassing regionaal registratieproces
2. Regionale alarmeringsprocedure SIS
3. Financiering regiobijdrage SIS borgen binnen de begroting van de Veiligheidsregio
4. Inzetprocedure AC-Bevolkingszorg/ Officier van Dienst Bevolkingszorg in de warme fase
5. Inrichten van een (regionale) pool van gemeentelijke liaisons
6. Inrichten van een (landelijke of regionale) pool van GHOR liaisons
7. Vormgeven van het faciliteren van zelfredzaamheid en aansluiting op de regionale processen
Publieke Zorg, Crisiscommunicatie en Nafase
Bovenstaande activiteiten kunnen naast elkaar lopen of eerder worden opgepakt.
De activiteiten zijn nader uitgewerkt onder het kopje 'Fasering'.
Afbakening: Wat is het resultaat van het implementatietraject niet?
Afspraken tussen openbaar bestuur en ziekenhuizen
Op basis van de landelijke handreiking 'Afspraken tussen openbaar bestuur en ziekenhuizen
over slachtofferinformatie bij rampen en crisis', zijn door de GHOR afspraken gemaakt met
de vier ziekenhuizen in onze regio. De afspraken worden in de loop van 2013 geborgd in een
samenwerkingsovereenkomst. Onderdeel van de afspraken zijn het beveiligd versturen van
(grote) bestanden (ten behoeve van o.a. SIS) via Cryptshare.
Randvoorwaarden
Onderstaande randvoorwaarden zijn noodzakelijk voor implementatie
•N
 auwe betrokkenheid van alle burgemeesters en gemeentesecretarissen
binnen de Veiligheidsregio
• Draagvlak bij de huidige regionale en gemeentelijke CRIB-functionarissen
• Draagvlak bij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Aanpak / werkwijze: hoe geven we het vorm?
Gemeenten en Veiligheidsregio werken samen aan de activiteiten zoals die genoemd staan
onder 'Projectresultaat'. De werkzaamheden worden opgepakt door de huidige werkgroepen
'Beleid Bevolkingszorg', en 'Planvorming Bevolkingszorg'. Deze worden voor de gelegenheid
incidenteel uitgebreid met enkele leden van de huidige werkgroep regionaal CRIB.
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Fasering: activiteiten en (tussen)resultaten
Hieronder is een inschatting gemaakt van de activiteiten en producten die moeten worden
opgeleverd om te komen tot het eindresultaat, aansluiting bij de landelijke SIS. De activiteiten
zijn ontleend aan de landelijke handreiking en uitgesmeerd over een periode van 10 maanden.
Per 1 april 2014 dient SIS te zijn geimplementeerd in de regio Gelderland-Zuid.

Fasering /activiteiten

(Tussen)resultaten/producten

Start

Eind

Fase 1: 		
Ontwerp		

• Vastgesteld Implementatieplan

		

• Besluit financiering regiobijdrage		

1-8-2013 1-11-2013

Activiteiten die in deze fase moeten worden uitgevoerd:
- Opstellen Implementatieplan SIS (incl. communicatieplan)
- Bespreken Implementatieplan met coördinerend gemeentesecretaris
en bestuurlijk portefeuillehouder
- Implementatieplan afstemmen met de GHOR en de Politie Gelderland-Zuid
- Financiering regiobijdrage SIS borgen in Begroting Veiligheidsregio 2014 e.v. (gereed)
- Vaststellen Implementatieplan in overleg gemeentesecretarissen
(ter informatie aan het DB/AB)

Fasering /activiteiten

(Tussen)resultaten/producten

Start

Eind

1-10-2013

1-1-2014

Fase 2:
Voorbereiding

• Regionale alarmeringsprocedure
• Aanpassing registratieproces
• Geactualiseerde en/of ingetrokken planvormen

• Geselecteerde (regionale) gemeentelijke liaisons SIS
• Aangewezen Regionaal coördinator SIS		
Activiteiten die in deze fase moeten worden uitgevoerd:
- Inzetopdracht en inzetcriteria aanpassen in regionale handboeken OvD-Bz en sectie
Bevolkingszorg (reeds gebaseerd op landelijke SIS)
- Voorstel en besluit over aanpassing registratie proces (CRIB opheffen of in andere vorm verder)
- Huidige draaiboek CRIB aanpassen of intrekken op basis van bovenstaand besluit
- Regionaal crisisplan aanpassen en bestuurlijk laten vaststellen.
- SIS afstemmen met de overige bevolkingszorgprocessen en crisiscommunicatie
- SIS afstemmen met de processen van de Politie en de GHOR (ziekenhuizen, rav, e.a.)
- Voorstel en besluit over aansluiting SIS op de nafase
- Alarmeringsprocedure (onderdelen) landelijk SIS implementeren op de
Meldkamer Gelderland-Zuid (afstemmen met Oost-Nederland regio's)
- De bevoegdheid tot het inzetten van het landelijk SIS bij de OvD-Bz en de AC-Bz beleggen
- Regionale gemeentelijke liaisons werven voor in de regionale backoffice informatiemanagement en selecteren op basis van het landelijke profiel
- (Indien er geen landelijke liaisons GHOR worden geworven, regionale liaisons GHOR
werven en selecteren op basis van het landelijk kwalificatieprofiel; vermoedelijk extra taak
voor de HIN GHOR)
- Aanpassen landelijke taakkaarten SIS en verstrekken aan regionale functionarissen
- Afspraken maken over software aansluiting (o.a. in welk format regionale gegevens moeten
worden aangeleverd aan het landelijke SIS)
- Aanwijzen regionaal coördinator SIS (aanspreekpunt landelijke beheersorganisatie)
- Dankbrief medewerkers die geen onderdeel meer van het regionale CRIB uitmaken

Fasering /activiteiten

(Tussen)resultaten/producten

Start

Eind

Fase 3:
Realisatie

• Opgeleide en geoefende functionarissen

1-1-2014 1-4-2014

Activiteiten die in deze fase moeten worden uitgevoerd:
- Inventariseren opleidings- en oefenbehoefte binnen de Veiligheidsregio
- Opleiden, trainen en oefenen van functionarissen die bevoegd zijn het SIS in te zetten
- Trainen en oefenen van de overige functionarissen met een taakstelling binnen het SIS
(o.a. regionale liaisons)

Fasering /activiteiten

(Tussen)resultaten/producten

Start

Eind

Continu

Continu

Fase 4:
Nazorg

• Beheer

Activiteiten die in deze fase moeten worden uitgevoerd:
• Deelname aan landelijke kennis- en netwerkbijeenkomsten SIS
• Regionaal implementeren en uitvoeren landelijke opleidings- en oefenplan (minimaal 1x in de
vijf jaar deelnemen aan landelijke oefening)
• Wijzigingen in landelijk planvorming SIS regionaal implementeren/ actualiseren
• Regionale knelpunten signaleren en doorgeven aan landelijke beheersorganisatie
• Aanspreekpunt voor teamleider backoffice bij evaluaties van oefeningen en incidenten
• Beheer regionale financiele middelen t.b.v. SIS
Projectbeheersing: Tijd
Om te komen tot de resultaten en producten hierboven benoemd, worden de huidige werkgroepen voortgezet. Per werkgroeplid gaat het om ca. 10 tot 20 uur op jaarbasis.
Projectbeheersing: Geld
De kosten die gemaakt worden om SIS landelijk te implementeren worden gelijk verdeeld onder
de 25 Veiligheidsregio's. Voor Gelderland-Zuid betekent dit een incidentele investering van
€ 10.920 in 2013 en een structurele financiering vanaf 2014 van € 17.280. Hiervoor was reeds
€ 15.000 gereserveerd binnen de begroting van het Project Implementatie Bevolkingszorg
(Begroting Veiligheidsregio). De overige (structurele) kosten worden gefinancierd vanuit
eerdere gereserveerde bedragen voor onderhoud en afschrijving regionale CRIB software
(nooit aangeschaft ivm komst SIS)
Bij een inzet van SIS in de regio volgt een rekening voor de gemaakte inzetkosten.
Deze rekening komt in principe voor rekening van de incidentgemeent(en).
Projectbeheersing: Kwaliteit
SIS wordt onderdeel van de reguliere P-D-C-A cyclus binnen onze veiligheidsregio. De regionale
contactpersoon SIS (het Veiligheidsbureau) zorgt voor terugkoppeling aan de landelijke projectleider en straks de landelijk beheerder SIS.
Projectbeheersing: Informatie
Voor het Communicatieplan, zie bijlage 1 van bijlage 4
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Projectbeheersing: Organisatie
Bij de implementatie van een regionale sectie bevolkingszorg in Gelderland-Zuid zijn diverse
partijen betrokken. Hun rol en verantwoordelijkheden/bevoegdheden zijn hieronder beschreven.

Rol

Wie

Verantwoordelijkheden/bevoegdheden

Bevoegd gezag

Veiligheidscollege

Vaststellen herziening regionaal crisisplan

Bevoegd gezag

Colleges van burgemeester

Vaststellen financiële ruimte regionale sectie 			

en wethouders

bevolkingszorg (gereed, binnen project-

		

begroting implementatie bevolkingszorg)

		
Coördinerend

Belast met de coördinatie van de maat			

gemeentesecretaris

regelen en voorzieningen die de gemeenten 			

		

treffen met het oog op een ramp en crisis 			

		

(art. 36 Wvr)

		

Vertegenwoordigt de 18 gemeentesecretaris-			

		

sen in Gelderland-Zuid

		

Budgethouder regionale sectie bevolkingszorg

Gemeentesecretarissen

Verantwoordelijk voor bevolkingszorg 			

		

binnen de nieuwe crisisorganisatie

		

Vaststellen Implementatieplan SIS

Faciliteren en

Nu: Project SIS,

beheren op

straks landelijke

landelijk niveau

beheersorganisatie SIS

Faciliteren en

Veiligheidsbureau

beheren op 		

Implementeren, beheren en door ontwikkelen SIS

Implementeren, beheren en door ontwikkelen SIS
Regionaal coördinator SIS

regionaal niveau		

Opzetten en uitvoeren opleidingen en oefeningen

		

Ondersteunen regionale werkgroepen

		

bevolkingszorg

Bijlage 1. Aanzet voor een regionaal communicatieplan SIS
Doel communicatieplan
Sinds de start van het landelijke project heeft de communicatie over SIS zich met name gericht
op de Adviesraad adviseurs crisisbeheersing, de GHOR, de Regiegroep Crisisbeheersing en het
Directieteam Veiligheid. Allen zijn periodiek geïnformeerd over de stand van zaken en gevraagd
uitspraken te doen met betrekking tot strategische keuzes en dilemma's. Op basis hiervan is de
voorzitter Veiligheidsregio geadviseerd t.b.v. besluitvorming in het Veiligheidsberaad in 2012 en
2013. Gemeentelijke medewerkers CRIB zijn tot op heden enkel globaal in nieuwsbrieven
geïnformeerd over de komst van SIS.
Nu SIS daadwerkelijk geïmplementeerd gaat worden in het land, is er de wens om meer en beter
te communiceren met verschillende doelgroepen. Daarnaast is de wens om nog meer bekendheid te genereren voor het project. In dit communicatieplan wordt de communicatiestrategie
uiteengezet om de doelstelling van het project te ondersteunen.
Communicatie doelstellingen
De beoogde resultaten van de communicatie zijn:
•F
 unctionarissen met een rol in het registratieproces zijn geïnformeerd over de implementatie
van de slachtofferinformatiesystematiek en zijn bekend met hun eventuele nieuwe rol of taak
binnen de systematiek.
• Overige functionarissen moeten weet hebben van de nieuwe slachtofferinformatiesystematiek
•D
 e regionale overleggen van adviseurs crisisbeheersing en gemeentesecretarissen worden
betrokken bij de strategische keuzes met betrekking tot de borging.
Kernboodschap
Voor de communicatie is het van belang om de gewenste doelstellingen in een kernboodschap
vast te leggen. Door deze kernboodschap tijdens communicatiemomenten met enige regelmaat
te gebruiken, ontstaat er een herkenbaar en gelijk beeld van het project. De overkoepelende
kernboodschap die gecommuniceerd wordt om bovenstaande doelstellingen te behalen, luidt
voor alle partijen hetzelfde: <opvragen landelijk project>
Doelgroepen
Bij het uitdragen van de kernboodschap onderkennen wij @ doelgroepen die ieder op eigen wijze
benaderd kunnen en moeten worden. Deze doelgroepen zijn:
1.

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

2.

Directieteam Veiligheid

3.

Regiegroep crisisbeheersing

4.

GHOR Gelderland-Zuid

5.

Politie Gelderland-Zuid (Bureau CCB)

6.

Regionaal overleg van gemeentesecretarissen

7.

Adviesraad adviseurs crisisbeheersing

8.

Hoofden Burgerzaken van de 18 gemeenten

9.

Medewerkers gemeenten Nijmegen en Tiel met een rol in het regionaal CRIB

10. Gemeentelijke liaisons met een rol in het regionaal CRIB
11.

Algemeen commandanten bevolkingszorg

12. Officieren van Dienst bevolkingszorg
13. Overige ROT leden
14. Overige COPI leden
15. Leden stafsectie bevolkingszorg
16. Leden stafsectie geneeskundige zorg
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17.

Ziekenhuizen in Geldeland-Zuid

18. (huisartsenposten?)
19. (RAV?)
20. (inwoners Gelderland-Zuid?)

Wijze van communiceren
Om de doelstelling van het project te halen zal op een duidelijke, zorgvuldige en aansprekende
manier over het project worden gecommuniceerd. Met 'duidelijk' wordt in dit verband bedoeld
dat bij alle doelgroepen in elk geval eenzelfde kernboodschap overkomt. Daarnaast is het noodzakelijk elke doelgroep op een eigen wijze en met eigen communicatieaccenten te benaderen.
Voor het project zullen verschillende manieren van communicatie worden toegepast en
verschillende instrumenten worden ingezet om de communicatie naar en met de doelgroepen
zo optimaal en zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten
bij hetgeen reeds is ontwikkeld in het kader van het landelijke project SIS.
Het gaat hierbij om:
• mondelinge communicatie
- via reguliere overleggen (doelgroep @)
- via opleidingen en trainingen (doegroep @)
• schriftelijke communicatie
- Artikelen in bestuurlijke nieuwsbrief 'Multi>Nieuws' e.a. (doelgroep @)
- Factsheet SIS http://snellerinformatieslachtoffer.nl/vraag-en-antwoord/ (doelgroep @)
- @@ (doelgroep 1,2)
• digitale communicatie
- Artikel op website www.vrgz.nl met verwijzing naar landelijke website
http://snellerinformatieslachtoffer.nl/ en Factsheet SIS (doelgroep @@)
- animatie van de systematiek http://snellerinformatieslachtoffer.nl/presentatiemateriaal/
- @@
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Bijlage 5.

Inzetopdracht SIS
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Een aantal regio’s heeft verzocht om een voorbeeld inzetopdracht op te stellen.
Hieronder wordt een dergelijk voorbeeld gegeven. Het voorbeeld is gebaseerd op
de resultaten van GROOT en GROOTER en de handreiking SIS.

Voorbeeld inzetopdracht
Aanvragende regio of gemeente(n)
Inzetcriteria

• Dodelijke en/of zwaargewonde slachtoffers
• Grote behoefte aan verwanteninformatie
• Niet routinematig incident
• Grote maatschappelijke impact
• Aantal betrokken partijen bij het informatieproces

Naam en contactgegevens
Algemeen Commandant
Bevolkingszorg
Naam en contactgegevens
regionaal contactpersoon
GRIP

1|2|3|4|5

Situatieschets incident
(in ieder geval aard en omvang)
Voorlopig slachtofferbeeld
Opdracht	Schaal de benodigde onderdelen van de SIS-systematiek op om
zo snel mogelijk een koppeling te kunnen maken tussen zoekende verwanten en niet-zelfredzame slachtoffers. Het doel is om zo
snel mogelijk verwanten te kunnen informeren.
Beleidsuitgangspunten 	• Verwanten worden zo snel mogelijk geïnformeerd
- Binnen 5 minuten na activatie kunnen verwanten
naar de Frontoffice bellen.
- De Frontoffice is binnen 60 min opgeschaald en
kan 480 gesprekken per uur afhandelen.
- De Frontoffice kan binnen 90 min in verschillende talen
verwanten te woord staan (welke minimaal?).
- Verwanten worden geregeld (minimaal 1 keer per dagdeel)
door de Frontoffice op de hoogte gehouden over het verloop
van het proces.
• Mate van opschaling van front- en backoffice is afhankelijk
van aard en omvang incident
• Er wordt vertrouwelijk met de gegevens omgegaan
• Burgers met andere vragen dan een zoekvraag naar verwanten
worden terugverwezen naar het publieksinformatienummer
van de gemeente
• ...................................................................................

Resultaten

• Elke twee uur levert de teamleiders SIS een voortgangsrapportage op met daarin:
- Aantal

ingezette mensen (front- en backoffice)
-A
 antal ontvangen telefoontjes
- Gemiddelde

wachttijd voor inbellende mensen
-A
 antal vermiste personen/personen waarvoor zoekvraag
is ingediend
- Knelpunten

bij de gegevensuitwisseling (per kolom)
-V
 erwacht tijdstip informeren verwanten
-A
 antal geïnformeerde verwanten
• Bij plotselinge grote stijging van het aantal ingezette
medewerkers meldt de teamleider SIS dit bij de Algemeen
Commandant Bevolkingszorg (rechtstreeks of via de
medewerker SIS of via de HTO-I).
• De teamleider SIS meldt als SIS afgeschaald kan worden.
• De teamleider SIS levert bij afschaling een eindrapportage op.
• De teamleider SIS draagt de slachtofferlijst, dodenlijst en
vermistenlijst over aan de Algemeen Commandant
Bevolkingszorg t.b.v. de nafase
• De teamleider SIS zorgt binnen 30 dagen na afschaling voor
het overzicht van de gemaakte kosten.
• ...................................................................................

Gemaakte multidisciplinaire • ...................................................................................
afspraken

• ...................................................................................
• ...................................................................................

Actoren

Functie

Rol

AC Bz

Opdrachtgever

Contactgegevens

Teamleider SIS

Opdrachtnemer		

HTO-I en HTO-

Gedelegeerd			

		

nafase

		

& afnemer			

Medewerker SIS
		

opdrachtgever

Uitvoerend 			
opdrachtgever

Archivaris 			
(gemeente)
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Bijlage 6

ANWB Alarmcentrale (Frontoffice)

Algemeen beeld van de ANWB Alarmcentrale
Wij zorgen ervoor dat 24/7 onze leden en klanten van onze B2B klanten zorgeloos hun weg
kunnen vervolgen of bij ziekte weer naar Nederland kunnen terugkeren.
Onze klanten zijn onze 4 miljoen leden en onze zakelijke markt klanten. In de B2B markt zijn
wij marktleider. Klanten zijn zorgverzekeraars, leasemaatschappijen, importeurs, fabrikanten,
rental bedrijven en organisaties m.b.t elektrisch vervoer. Met een pool van 400 medewerkers
ondersteund door de moderne techniek en systemen neemt de ANWB Alarmcentrale in de
meeste gevallen de telefoon aan.
Wie zijn wij
In Nederland heeft de ANWB Alarmcentrale twee locaties, Assen en Den Haag. Met gezamenlijk
360 volledig ingerichte werkplekken, zijn wij 24/7 gedurende 365 dagen per jaar bereikbaar.
Onze 400 vaste medewerkers en 100 - 400 tijdelijke medewerkers zijn allemaal Allround hulpverleners, die minimaal MBO, maar veelal HBO/WO zijn opgeleid. Ze beheersen minimaal twee
vreemde talen (Engels/Duits/Frans), maar in veel gevallen meer (binnen de Alarmcentrale
zijn zeker 10 verschillende talen beschikbaar, waaronder Turks, Marokkaans, Arabisch en OostEuropees). Tevens is er een extra mogelijkheid op te schalen naar onze steunpunten in Lyon,
München en Barcelona met ook nog eens 100 werkplekken. Daarnaast beschikken wij over
een eigen medisch team van artsen en verpleegkundigen.
Wat doen wij in reguliere situaties
Op basis van een hulpvraag die telefonisch of via andere data berichten (o.a. pech App)
bij de ANWB Alarmcentrale binnenkomt, maakt de hulpverlener een hulpverleningsplan op.
Wij verwerkten per jaar 2,2 miljoen inkomende telefoonoproepen wat leidt tot ruim 1,1 miljoen
hulpverleningen in het binnenland en ruim 100.000 in het buitenland.
Onze topdag was 7 februari 2012; tijdens de winterkouperiode in Nederland. Die dag hebben
we 22.000 inkomende gesprekken verwerkt.
Ervaring met crisissituaties
De ANWB Alarmcentrale heeft in de loop der jaren ruime ervaring opgedaan met het managen
van crisissituaties vanuit de rol van coördinatie van internationale rampen en calamiteiten. Hiervoor is een protocol opgericht mede op verzoek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Doel
van dit protocol is het garanderen van snelle, efficiënt hulpverleningen en centrale coördinatie
bij grootschalige calamiteiten in het buitenland waarbij Nederlandse burgers betrokken zijn.
Inzetten medewerkers bij een crisissituatie in Nederland
De ANWB Alarmcentrale beschikt over een grote pool van speciaal geselecteerde medewerkers
die getraind zijn in het omgaan met emotionele rampsituaties. Binnen 60 minuten is de afdeling
Traffic door moderne technieken en methodieken in staat om ruim op te schalen, zodat wij de
geëiste norm binnen SIS van 480 in- en uitgaande telefoontjes en 480 berichten kunnen behalen. Wij zullen de verwanten te woord staan en de gegevens over de ‘vermiste’ persoon noteren,
zodat in de backoffice de koppeling kan worden gemaakt tussen verwant en slachtoffer. Indien
nodig zal Slachtofferhulp Nederland worden ingeschakeld.

44

Registratie van gegevens
De ANWB Alarmcentrale kan alle gegevens registreren in de webbased applicatie van SIS.
Ondersteund door de SIS intranetapplicatie worden, met behulp van een scriptingpagina,
medewerkers op de benodigde actuele gegevens geattendeerd wat bijdraagt dat de invoer
van de juiste gegevens wordt geborgd.
Werkplekken
Wij werken volledig papierloos, waarbij alle werkplekken zijn voorzien van een telefoonunit
en een PC met 2 beeldschermen. Internet is standaard op alle werkplekken beschikbaar.
Ons Intranet ondersteunt en voorziet in informatie: contractinformatie, werkinstructies,
hoe de klant wil dat wij werken en actuele informatievoorziening gedurende een calamiteit.
Opleidingen
De medewerkers van de ANWB Alarmcentrale worden gedurende het jaar veelvuldig getraind
en bijgeleerd. De trainingen worden fysiek in-house begeleid en uitgevoerd door de afdeling
ANWB Opleiding en ondersteund door een Leer Management Systeem. De trainingen vindt
plaats op verschillende deelgebieden: klantbeleving, inhoud (door eigen praktijkopleiders)
en communicatie (door professionele communicatiecoaches).
Tarieven
Het afgesproken tarief is Euro 3,95 (excl. BTW) per binnengekomen/ uitgaand telefonisch/
elektronisch bericht.
Wat hebben wij nodig van de crisisorganisatie c.q. getroffen gemeente
om nog beter onze taak te doen?
Achtergrondinformatie is van belang om goed voorbereid te zijn op mogelijke emoties
van verwanten die bellen. Ten tijden van een ramp is het delen van informatie vanuit de
crisisorganisatie van groot belang, zoals bijvoorbeeld Q&A’s en persberichten.
Vanuit het crisisteam ontvangen wij alleen informatie over het proces verwanteninformatie.
Het crisisteam verwijst voor overige vragen het publiek door naar het publieksinformatienummer van de getroffen regio of gemeente.
Daarnaast is het belangrijk om het verwanteninformatienummer van de ANWB bekend te
maken via het proces crisiscommunicatie.
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