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1 Deel A: Beheer
1.1.1.1 Inleiding

Dit document beschrijft de gemeentelijke crisisorganisatie. In het bijzonder de gemeentelijke
processen ten behoeve van de bevolkingszorg. Met dit deelplan wordt een nadere uitwerking
gegeven aan het Regionaal Crisisplan (deel bevolkingszorg) van Veiligheidsregio Hollands Midden
(VRHM). Het Regionaal Crisisplan van de VRHM beschrijft de multidisciplinaire organisatie, taken
en verantwoordelijkheden. Het deelplan Bevolkingszorg beschrijft het monodisciplinaire
gemeentelijke deel daarvan.

Wettelijk kader

De Wet Veiligheidsregio’s (Wvr) schrijft voor dat het Regionaal Crisisplan in ieder geval de
maatregelen en voorzieningen bevat die gemeenten treffen met betrekking tot rampenbestrijding en
crisisbeheersing. In de VRHM zijn onder de noemer bevolkingszorg de volgende processen
uitgewerkt:

Crisiscommunicatie

Publieke zorg

Omgevingszorg

Informatie

Ondersteuning

Nafase

Vaststelling

Een deelplan treedt in werking zodra het deelplan is vastgesteld door het bestuur van de
veiligheidsregio.

Beheer

De coördinerend functionaris organiseert het beheer van het deelplan.

Verspreiding

Het bestuur van de VRHM is wettelijk verplicht om het Crisisplan met de daarbij behorende
(deel)plannen en de wijzigingen ter kennisneming te sturen aan de commissaris van de Koning.
Daarnaast wordt het deelplan Bevolkingszorg en de wijzigingen ter kennisneming verstuurd aan:
- alle deelnemende gemeenten;
- de Hoofdofficier van Justitie;
- de bestuursorganen die binnen de gemeentegrenzen belast zijn met de
aangelegenheden betreffende de waterstaatzorg, indien het plan voor de
waterstaatzorg van belang is.
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2 Deel B: Algemeen
Inleiding

De Veiligheidsregio Hollands Midden biedt hedendaagse en realistische bevolkingszorg.
Onder hedendaagse bevolkingszorg wordt verstaan dat de bevolkingszorg aansluit op de
zorgbehoefte van de maatschappij. Gezien de ontwikkelingen die bevolkingszorg de laatste
jaren heeft ondergaan is dit een relevant begrip. De collectieve rouwverwerking van bijvoorbeeld
familiedrama’s of het gebruik van sociale media is in toenemende mate merkbaar en daar moet
je als bevolkingszorg rekening mee houden en op in kunnen spelen.
Realistische bevolkingszorg sluit aan op het handelen van burgers en professionals en op
realistisch incidenten. Hierbij is het streven om de werkzaamheden in het kader van
bevolkingszorg zo veel mogelijk te laten aansluiten bij de reguliere werkzaamheden. Tevens
geldt dat daar waar andere partijen beter in staat zijn om een taak uit te voeren, het de voorkeur
heeft om deze taak bij die partij te beleggen. Dit neemt niet weg dat de regie en
verantwoordelijkheid wel bij de gemeente blijft.
Op basis van de bovengenoemde twee uitgangspunten werkt bevolkingszorg binnen de VRHM
vanuit de volgende visie :

Bevolkingszorg Hollands Midden richt zich op het stimuleren van de
zelfredzaamheid van de maatschappij en verleent actieve zorg aan mensen
die dat nodig hebben.
Deze visie is gebaseerd op onderstaande visie-elementen.
De gemeenten in de Veiligheidsregio Hollands Midden:
1.

Rekenen er op dat de samenleving haar verantwoordelijkheid (ook) tijdens en na
een crisis neemt1.
Betekenis:

De gemeente communiceert regelmatig met de samenleving wat de grenzen
van de door de overheid te leveren zorgverlening(s-capaciteit) is.

De gemeente geeft aan wat zij daarbij van de samenleving tijdens een crisis
verwacht.

De gemeente geeft tijdens een crisis relevante informatie over (de effecten
van) de crisis, zodat de samenleving in staat wordt gesteld haar
verantwoordelijkheid te kunnen nemen.

2.

Stemmen haar bevolkingszorg af op de zelfredzaamheid van de samenleving.
Betekenis:

De gemeente stimuleert en faciliteert waar nodig tijdens en na een crisis de
zelfredzaamheid van de samenleving zonder de verantwoordelijkheid voor
het handelen over te nemen.

1 De uitwerking van dit visie-element wordt in de ‘koude’ situatie verwerkt in risicocommunicatiecampagnes. Tijdens crises is dit
onderdeel van crisiscommunicatie. Het is niet de bedoeling om specifieke risicocommunicatiecampagnes te voeren over wat de
grenzen zijn van de hulpverleningscapaciteit.
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De gemeente richt zich tijdens en na een crisis vooral op de zorg aan
verminderd zelfredzamen.

Maken gebruik van de spontane hulp uit de samenleving.2
Betekenis:

De gemeente laat burgers helpen zeker zolang de hulpdiensten nog niet
volledig zijn opgeschaald.

De gemeente accepteert specialistisch hulpaanbod van burgers.

De gemeente stimuleert (indien nodig) hulp uit de samenleving.

3.

4.

Bereiden zich daar waar het om verminderd zelfredzamen gaat voor tot een
vastgesteld zorgniveau, aangeduid als ‘voorbereidende bevolkingszorg’. De
‘restzorg’ leveren zij op basis van veerkracht en improvisatie wat wordt
aangeduid als ‘geïmproviseerde zorg’.
Betekenis:

De gemeente bereidt zich realistisch voor tot een redelijk zorgniveau.

De gemeente toont veerkracht en levert geïmproviseerde zorg daar waar het
vastgestelde zorgniveau wordt overschreven.

De door de gemeente te leveren bevolkingszorg tijdens een crisis is in figuur 1 samengevat:

Uitvoeringskader
Op basis van de geformuleerde visie wordt voor de uitvoering van Bevolkingszorg het volgende
kader meegegeven:


De gemeenten zijn eindverantwoordelijk voor de crisisbeheersing, maar dit betekent niet
automatisch dat zij ook uitvoering geven aan de crisisbeheersingstaken. Daar waar andere

2 Met name met betrekking tot de processen van bevolkingszorg en het verlenen van eerste hulp.

Pagina 8

Deelplan Bevolkingszorg Veiligheidsregio Hollands Midden



partijen beter geëquipeerd zijn voor een taak heeft het de voorkeur om de taak bij deze partij
te beleggen. De regie en verantwoordelijkheid blijft echter wel bij de gemeente.
Voor de taakuitvoering in de crisisbeheersing dient zo veel mogelijk aangesloten te worden
bij dagelijkse werkzaamheden van gemeentelijke functionarissen. Indien dat niet kan, omdat
de bevolkingszorgtaak toch afwijkende werkzaamheden vereist, verdient het de voorkeur
om deze taak te laten uitvoeren door instanties die deze werkzaamheden wel in hun
reguliere takenpakket hebben.

Dit kader is vooral van belang voor het beantwoorden van de vraag: ‘Hoe gaan we het
organiseren?’. Deze vraag wordt beantwoord in deel C van het Deelplan Bevolkingszorg.
Ad hoc en regulier
Bij de beschrijving van de taken en organisatie van de processen wordt gesproken over ‘ad hoc’
en ‘regulier’.
Onder ad hoc wordt verstaan dat gebruik gemaakt wordt van beschikbare capaciteit, zonder dat
deze capaciteit vooraf aangewezen is voor een functie in de crisisorganisatie. Het kan dan gaan
om gemeentelijke medewerkers, maatschappelijke organisaties en/of redzame omstanders. Aan
de gemeentelijke medewerkers wordt aangegeven dat zij altijd aangewezen kunnen worden om
een rol te vervullen in de crisisorganisatie. Volstaan kan worden met een algemene toelichting
op hoofdlijnen van de crisisorganisatie en de taken van de gemeente ten tijde van crises.
Onder regulier wordt verstaan de inzet van medewerkers die hun dagelijks werk uitvoeren in
bijzondere omstandigheden. Dit geldt ook voor de inzet van externe expertises waarvan in de
dagelijkse praktijk gebruik wordt gemaakt. Volstaan kan worden met een algemene toelichting
op hoofdlijnen van de crisisorganisatie, de taken van de gemeente ten tijde van crises en de
bijzondere omstandigheden waar zij mee te maken kunnen krijgen bij hun taakuitvoering.
Crisisorganisatie
De visie zoals deze hiervoor is besproken is gelegd op de bevolkingszorg activiteiten binnen de
VRHM. Dit leidt tot een aantal thema’s voor bevolkingszorg. In figuur 2 staan de thema’s
geclusterd in processen. Hierbij is de huidige indeling van het Regionaal Crisisplan (onderdeel
Bevolkingszorg) zo veel mogelijk vastgehouden.
Figuur 2: clustering thema’s

Proces

Thema

Crisiscommunicatie
Publieke zorg

Crisiscommunicatie
Opvang en verzorgen
Bijzondere uitvaartzorg
(zelf)registratie
Milieubeheer
Bouwbeheer
Ruimtebeheer
Verwanteninformatie
Schade
Informatiemanagement
Bestuursondersteuning
Facilitaire ondersteuning

Nafase
Omgevingszorg

Informatie

Ondersteuning
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Team
Bevolkings-

Onderstaand figuur 3 beschrijft het organisatiemodel van de processen en thema’s. Het Team
Bevolkingszorg stuurt de uitvoering op de verschillende thema’s aan.

zorg
Figuur 3: Organisatiemodel

Informatiecoördinator (IC)

Projectleider Nafase

Basis opschalingsmodel
Dit model is een basismodel dat gezien moet worden als opschalingsmodel. In het basismodel
zijn de meest voorkomende taken tijdens crises geborgd. De crisisorganisatie is echter flexibel
in te zetten. Afhankelijk van het incident kan aan bepaalde taken wel of geen behoefte zijn en
dus wel of niet buiten beschouwing gelaten worden. Het organisatiemodel geeft ook geen
uitputtende lijst van taken waar het TBZ verantwoordelijk voor is. Er zijn incidenten denkbaar
waarbij ondersteuning vanuit andere reguliere beleidsvelden van de gemeenten of externe
partners wenselijk is. Bijvoorbeeld bij een incident op een school (afdeling onderwijs), of een
sociaal onrust incident (afdeling maatschappelijke ontwikkeling).
Niet alleen de crisisorganisatie is flexibel, ook het TBZ zelf. Het TBZ bestaat uit een vaste kern
van voorzitter, Hoofd Taakorganisatie Crisiscommunicatie (Hto-C) of een gemandateerde
namens het Hto-C, MOV’er en Informatiecoördinator. Afhankelijk van het incident worden
hoofden taakorganisaties of reguliere afdelingsmanagers toegevoegd aan de vaste kern. Ook
externe liaisons kunnen naar behoefte het TBZ komen versterken. Het gaat erom in te
schakelen wie op dat moment nodig wordt geacht. De voorzitter van het TBZ is niet alleen
technisch voorzitter van de TBZ-vergadering, maar houdt ook aandacht voor alle processen
en thema’s en is daarin specifiek verantwoordelijk voor de opstart van de nafase.
Officier van
Dienst
Bevolkingszorg

Wanneer er sprake is van een Commando Plaats Incident (CoPI) neemt de Officier van Dienst
Bevolkingszorg (OvD-Bz) namens de getroffen gemeente daarin plaats. De OvD-Bz is daarbij
op operationeel niveau verantwoordelijk voor de bevolkingszorgprocessen en stemt
multidisciplinair af in het CoPI. Bij een GRIP 1 heeft de OvD-Bz contact met de voorzitter TBz
of eventueel direct contact met de hoofden van de ingezette processen. Bij een opschaling
naar GRIP 2 heeft de OvD-Bz contact met de stafsectie bevolkingszorg in het ROT (dit is de
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formele lijn). De functie van OvD-Bz wordt per cluster ingevuld door de betreffende gemeenten
zodat er een onderlinge uitwisseling ontstaat en kan het zo zijn dat een OvD-Bz van de
getroffen gemeente niet de lokale persoon is. De drie kerntaken van de OvD-Bz zijn het
deelnemen aan het CoPI, zorgdragen voor de opstart en leiding van de gemeentelijke
processen (bevolkingszorg) en gemeentelijke functionarissen in het inzetgebied CoPI en
zorgdragen voor overdracht naar de reguliere gemeentelijke organisatie.

Leiding en
coördinatie

De leiding en coördinatie is als volgt:

De burgemeester of de voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden is
eindverantwoordelijk voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing.


Het beleidsteam (BT) is verantwoordelijk voor de bestuurlijke aansturing en wordt
voorgezeten door de burgemeester of, in het geval van een regionaal beleidsteam
(RBT), door de voorzitter van de veiligheidsregio. De gemeentesecretaris in het BT
adviseert het BT over de bevolkingszorgprocessen. De Medewerker Openbare
Veiligheid (MOV) in het BT is procesbewaker van de vergadering.



Het Regionaal Operationeel Team (ROT) is multidisciplinair verantwoordelijk voor de
regionale operationele aansturing en wordt geleid door de Operationeel Leider (OL).
Voor de bevolkingszorgprocessen geldt dat de AC-Bz in het ROT aanspreekpunt en
eindverantwoordelijk is. De stafsectie Bevolkingszorg (bestaande uit een algemeen
commandant en staffunctionaris) vertegenwoordigt de gemeente en stuurt het TBz
aan. Het TBz voedt de stafsectie Bevolkingszorg met gemeentelijke informatie om in
te brengen in het multidisciplinaire overleg.



Het Team Bevolkingszorg (TBz) is monodisciplinair verantwoordelijk voor de taken
binnen de bevolkingszorgprocessen. De voorzitter van het TBz heeft nauwe
contacten met de AC-Bz in het ROT om via de formele lijn opdrachten af te stemmen
en eventuele informatie uit te wisselen. De hoofden taakorganisatie (HTO’s) binnen
het TBz geven leiding aan teamleiders van diverse uitvoerende teams binnen een
taakorganisatie.
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Informatiemanagemen

Bij een GRIP 1 neemt de Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz) plaats in het
Commando Plaats Incident (CoPI) en is hij/zij verantwoordelijk om de
bevolkingszorgprocessen aan te sturen. De OvD-Bz stemt besluiten af met de
vertegenwoordigers van de overige kolommen in het CoPI. Hij/zij rondt na het incident
de eigen werkzaamheden af en draagt lopende zaken over aan de reguliere
gemeentelijke organisatie.

Binnen de crisisorganisatie is informatie-uitwisseling en een goede informatiepositie essentieel.
Binnen bevolkingszorg in de VRHM is dit als volgt geregeld:

t







Toegang tot LCMS
Het TBZ is aangesloten op het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS) via de
informatiecoördinator (IC). De IC voert en haalt in het LCMS gemeentelijke informatie in en
op die voor de andere kolommen van belang zijn. Dit doet hij/zij onder het tabblad
‘Bevolkingszorg’ in LCMS.
Het BT is ook aangesloten op het LCMS. De Informatiemanager (IM) voert en haalt hier
informatie in en op die op bestuurlijk niveau van belang zijn. Dit doet hij/zij onder het tabblad
‘BT’ in LCMS.
De taakorganisatie crisiscommunicatie is aangesloten op LCMS via de
omgevingsanalisten, de informatiecoördinator, de communicatieadviseur ROT en de HtoC. Het tabblad ‘Crisiscommunicatie’ in LCMS wordt gevuld door de IC uit de taakorganisatie
of de comm ROT als de IC er niet is.

De informatie-uitwisseling tussen het CoPI, het ROT en het TBz vindt op verschillende manieren
plaats:
Via LCMS

Tussen de informatiemanagers in het ROT en het CoPI (multidisciplinair);

Tussen de informatiecoördinator in het TBz en de informatiemanager in het ROT
(monodisciplinair);

Tussen de informatiecoördinator in het TBz en de informatiemanager in het CoPI
(multidisciplinair);

Tussen de informatiecoördinator in het TBz en de informatiecoördinator van de
taakorganisatie crisiscommunicatie (monodisciplinair)
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Via de telefoon

Tussen CoPI en ROT (multidisciplinair): door de Leider CoPI en de Operationeel Leider;

Tussen CoPI en ROT (monodisciplinair): door de OvD-Bz en de staffunctionaris BZ;

Tussen CoPI en TBz (monodisciplinair): door de OvD-Bz en de voorzitter of een van de
HTO’s;

Tussen de stafsectie BZ in het ROT en TBz (monodisciplinair): door de staffunctionaris BZ
en MOV’er in het TBz.
Gebruikspartners van LCMS zijn:

Alle 25 veiligheidsregio’s (brandweer, geneeskundige hulpverlening en gemeente);

De politie;

NCC (Nationaal Crisiscentrum);

LOCC (Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum);

GHOR-regio’s (netwerk van zorginstellingen);

Een aantal waterschappen.
Alarmering

Afhankelijk van de situatie wordt de bevolkingszorgorganisatie gealarmeerd en opgeschaald.
Alarmering is doorgaans gekoppeld aan het opschalingsniveau van GRIP. GRIP is een aanduiding
voor de mate van multidisciplinaire opschaling vanwege een incident, ramp of crisis. De opschaling
hangt direct samen met de ernst, omvang en effecten van het incident. Opschaling is dus
situatieafhankelijk. In totaal zijn er vijf GRIP-niveaus (1 tot en met 5): de dagelijkse incidenten vallen
hier niet onder. Als toevoeging op de alarmering is het Protocol Alarmering.
GRIP 1: Het incident is lokaal en ter plaatse is multidisciplinaire afstemming nodig in het Commando
Plaats Incident (CoPI). Vanaf GRIP 1 neemt namens Bevolkingszorg (de gemeente) een OvD-Bz
plaats in het CoPI. Per incident beslist de OvD-Bz of en zo ja, welke functies en/of volledige
processen van bevolkingszorg opgestart worden. Er kan asynchroon worden opgeschaald. Dit houdt
in dat de opschaling niet-gelijktijdig hoeft te verlopen. De HTO’s, teamleiders en medewerkers van
de teams die in werking treden worden vervolgens gealarmeerd. Hardpiketfuncties worden via de
pager gealarmeerd en zachtpiketfuncties worden via de telefoon gealarmeerd en verzocht op te
komen door middel van de alarmeringscomputer OOV-alert.
GRIP 2: Bij een GRIP 2 worden, naast de OvD-Bz, automatisch de volgende functies gealarmeerd
door de gemeenschappelijke meldkamer:

de stafsectie BZ (AC-Bz en staffunctionaris)

de communicatieadviseur ROT

de HTo-C

de informatiecoördinator ((IC) TBz
Het TBz komt bij elkaar op het gemeentehuis van de gemeente waar het incident zich bevindt. Het
is situatieafhankelijk of een voltallig TBz nodig is of alleen een aantal hoofden taakorganisaties.
GRIP 3 en 4: Bij GRIP 3 en GRIP 4 worden, naast de bovengenoemde functionarissen, ook de leden
van het (regionaal) beleidsteam (BT) gealarmeerd door de gemeenschappelijke meldkamer. Dit zijn
de adviseurs van de voorzitter van het BT inclusief de informatiemanager. Voor de gemeentelijke
crisisorganisatie zal, ook weer situatieafhankelijk, gekeken worden wat er aan processen en mensen
op dat moment nodig is. Deze opschaling kan plaatsvinden indien er sprak is van maatschappelijke
onrust, schaarste of een andere bestuurlijke gevoeligheid.
GRIP 5: Bij GRIP 5 gaat het om bovenregionale incidenten. Dat betekent dat een ramp of crisis zich
over meer dan één veiligheidsregio uitstrekt. De voorzitters van de (betrokken) veiligheidsregio’s
stemmen af wie de bestuurlijke en operationele afhandeling coördineert. Mocht er geen duidelijk
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brongebied zijn dan coördineert de regio die het best geëquipeerd is. De coördinerend operationeel
leider onderhoudt het contact met de andere operationeel leiders van de andere regio’s.
Daarnaast kan de taakorganisatie crisiscommunicatie (To-C) ook asynchroon worden ingezet bij
incidenten of situaties waarbij de maatschappelijke impact en/of onrust daar om vraagt.
Opkomsttijden

Binnen de crisisorganisatie geldt voor de meeste functionarissen een opkomsttijd van 90 minuten.
Volgens de Wvr’s dient de opkomst voor een aantal functionarissen geborgd te worden. Voor de
volgende functies gelden de afwijkende opkomsttijden:
Functie/ team

Middel borging/ piketvorm

Opkomsttijd3

Beleidsteam(BT)
- (loco) burgemeester

(interne) vervangingsregeling

60 min.

- adviseur bevolkingszorg (GS)

(interne) vervangingsregeling

60 min.

- adviseur crisisbeheersing (ACB)

Sub regionale pool

60 min.

- informatiemanager

Hard piket o.b.v. regionale pool

60 min.

- communicatieadviseur BT

Kanspiket o.b.v. regionale pool

60 min.

overige (m.u.v. operationele diensten)

Kanspiket

60 min.

- algemeen Commandant Bevolkingszorg

Hard piket o.b.v. regionale pool

45 min.

- staffunctionaris Bevolkingszorg

Hard piket o.b.v. regionale pool

60 min.

- communicatieadviseur ROT

Hard piket o.b.v. regionale pool

45 min.

- leidinggevende informatiemanagement

Hard piket o.b.v. regionale pool

30 min.

Sectie Bevolkingszorg (ROT)

- functionaris crisiscommunicatie

30 min.

Team Bevolkingszorg (TBz)
- informatiecoördinator

Hard piket o.b.v. regionale pool (oost/west)

60 min.

- hoofd taakorganisatie communicatie (of plv.)

Hard piket o.b.v. regionale pool

30 min.

- hoofd taakorganisatie publieke zorg
90 min
Commando Plaats Incident (CoPI)
- officier van Dienst Bevolkingszorg

Hard piket o.b.v. (sub)regionale pool

60 min.

- communicatieadviseur CoPI

Hard piket

30 min.

NB. Voor de opkomsttijden bij communicatie geldt dat snelle en feitelijke berichtgeving over het
incident of de crisis de voorkeur heeft boven de opkomsttijd. Uiteraard moet het eventueel niet
voldoen aan de opkomsttijd verklaard kunnen worden.
Op-en
afschaling

Na afloop
van crises

Naast de hulpdiensten in het CoPI heeft de OvD-Bz ook mandaat om multidisciplinair op te schalen
als dat nodig is. Tevens kan hij/zij de gemeentelijke crisisorganisatie op- en afschalen. Het kan zijn
dat bij een GRIP 2 het ROT multidisciplinair besluit om af te schalen, maar dat de gemeentelijke
acties vereisen dat de gemeentelijke crisisorganisatie operationeel blijft.
Bij afschaling van de crisisorganisatie zorgt de OvD-Bz er samen met de HTO’s voor dat de
overdacht van lopende activiteiten richting de projectleider nafase gaat. Dit alles gebeurt onder
leiding en verantwoordelijkheid van de voorzitter TBz. De projectleider preparatie nafase sluit
gedurende de crisis aan in het TBz en zorgt ervoor dat eventuele acties voor de nafase gemonitord
en opgepakt worden. Dit gaat met name om de zorg aan zowel individuele betrokkenen als zorg aan
de samenleving als geheel. Uiteraard dient de interne organisatie niet vergeten te worden als het
gaat om nazorg en begeleiding hierin.

3 Voor de OvD-Bz, de Hto-C en de communicatieadviseur ROT is het streven van de opkomsttijd 30 minuten. Dit is in sommige gevallen echter
niet haalbaar, omdat de functionarissen niet met optische- en geluidsignalen rijden. Wel worden er na de eerste alarmering direct noodzakelijke
acties uitgezet.
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3 Deel C: Processen bevolkingszorg
Taak-



De taakorganisatie Crisiscommunicatie geeft feitelijke informatie om de zelfredzaamheid te
vergroten. Hierbij is sprake van tweerichtingscommunicatie waarbij overheden en
hulpdiensten inspelen op de informatiebehoefte van burgers. Als feitelijke informatie
onvoldoende perspectief biedt wordt een richtinggevend handelingsperspectief of een
instructie gegeven. Een ander belangrijk element binnen de taakorganisatie is de duiding
van de crisis door de overheid om de onrust weg te nemen en een ‘rustgevend’ perspectief
te bieden. Het crisiscommunicatieteam bestaat grotendeels uit regionale functionarissen en
werkt vanuit het gemeentehuis van de getroffen gemeente.



De taakorganisatie Publieke zorg staat in het teken van de directe acute zorg aan
getroffenen en omvat voornamelijk het kortstondig opvangen én verzorgen van deze
betrokkenen. De meeste betrokkenen voorzien zelf in opvang en verzorging door gebruik
te maken van het eigen sociale netwerk. Zelfredzaamheid wordt gestimuleerd en waar nodig
gefaciliteerd om deze groep zo groot mogelijk te maken. Ook wordt zoveel mogelijk
aangesloten bij eventuele initiatieven van redzame burgers (samenredzaamheid) of
eerstehulpverleners ter plaatse. Binnen deze taakorganisatie valt ook het proces bijzondere
uitvaartzorg. Dit gaat vooral om het faciliteren van initiatieven in het kader van collectieve
rouwverwerking.



Binnen de taakorganisatie Omgevingszorg wordt gewerkt aan het herstel van de verstoorde
(fysieke) omgeving naar een normale situatie tijdens de aanpak van een crisis. Het proces
omgevingszorg richt zich op milieubeheer, bouwbeheer en ruimtebeheer. De activiteiten
binnen dit proces behoren tot de reguliere taken van de gemeente waarbij in de meeste
gevallen, ook in niet crisissituaties, de uitvoering ondergebracht is bij de Omgevingsdienst
of uitbesteed wordt aan gespecialiseerde bedrijven.



Informatie omvat voornamelijk het informeren van verwanten over de betrokkenheid van
hun familielid/kennis bij een incident. De meeste betrokkenen zijn prima in staat om zelf hun
verwanten te informeren. Maar een klein deel van de betrokkenen is dat niet. Denk
bijvoorbeeld aan kleine kinderen, demente bejaarden of personen met een bepaalde
handicap. Voor deze groep is het proces ‘informeren verwanten’ actief. Dit proces heeft als
taak om de verwanten van niet-zelfredzame slachtoffers te informeren over de situatie van
hun betrokken relatie. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de landelijke front- en
backoffice SIS (Slachtofferinformatie systematiek). Binnen de taakorganisatie valt ook het
proces schade. In de praktijk nemen betrokkenen doorgaans zelf contact op met hun
verzekeraar om schade te melden. De gemeente speelt hierin indien nodig een faciliterende
rol. Proces backoffice informatie is ook een belangrijk proces, maar zijn vooral reguliere
werkzaamheden. Hier valt te denken aan gegevens die nodig zijn vanuit de Basis
Registratie Personen (BRP) of benodigde GEO-informatie.



De taakorganisatie Ondersteuning werkt aan het tijdig ter beschikking stellen van
inhoudelijke (bestuurs)ondersteuning en facilitaire en personele voorzieningen voor de
gemeentelijke crisisorganisatie. Daarnaast valt het Klant Contactcentrum (KCC) ook onder
deze taakorganisatie.

organisaties
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Het proces Nafase is een verzamelnaam voor alle activiteiten die nodig zijn om een
terugkeer naar een ‘normale’ situatie te realiseren. De nafase richt zich primair op het deel
van de betrokkenen die beperkt of niet in staat zijn om op eigen kracht het normale leven
weer op te pakken. De taken zijn onder andere het faciliteren van zorg aan (individuele)
betrokkenen (denk hierbij aan het toegankelijk maken van psychosociale hulpverlening),
zorg aan de samenleving als geheel (rouwverwerking), zorg aan de interne organisatie en
verantwoording (evaluatie).
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4 Taakorganisatie Crisiscommunicatie
Introductie

Crisiscommunicatie is één van de taakorganisaties van bevolkingszorg, zo niet de belangrijkste.
Alles valt of staat met een goede, heldere communicatielijn tijdens een incident of crisis. Het
delen van feitelijke informatie en het bieden van een richtinggevend handelingsperspectief zijn
onder andere onderwerpen waar de taakorganisatie crisiscommunicatie zich op moet focussen
tijdens een incident of crisis. De crisiscommunicatie in de VRHM wordt regionaal vormgegeven.
Crisiscommunicatie:

haalt de buitenwereld naar binnen om een informatiepositie op te bouwen om een
communicatieaanpak te ontwikkelen en in de diverse onderdelen van de
crisisorganisatie communicatieadvies te geven;

brengt de binnenwereld weer naar buiten om gericht te voorzien in informatiebehoeften
van de buitenwereld.
In de crisiscommunicatie staan, ongeacht het type incident of crisis, in essentie drie
basisdoelstellingen centraal. Deze komen voort uit de informatiebehoeften in de samenleving:

het leveren van feitelijke informatie (informatievoorziening);

het leveren van een richtinggevend handelingsperspectief (schadebeperking);

het duiden van het incident of crisis (betekenisgeving).
Het effect van het geven van feitelijke informatie wordt vergroot door het stimuleren van
betrokkenen om zichzelf en elkaar te informeren. Informatie wordt dan ook zo snel mogelijk
(richtlijn 30 minuten na aanvang van de crisis) beschikbaar gesteld. De communicatieadviseur
CoPI verschaft deze eerste informatie. Dit gebeurt in eerste instantie via twitter en woordvoering
ter plaatse, eventueel aangevuld met een NL-Alert. Naast feitelijke informatie kan ook
procesinformatie gedeeld worden (hashtags, het inschakelen van een bepaalde tv- of
radiozender etc.).
Wanneer het geven van feitelijke informatie onvoldoende perspectief biedt, wordt een
beschrijving gegeven van de verwachte effecten van de crisis: een richtinggevend
handelingsperspectief. Betrokkenen kunnen op basis hiervan in actie komen als er bijvoorbeeld
wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten.
Om uiting te geven aan het gevoel wat in de samenleving heerst is het belangrijk dat de crisis
geduid wordt door de burgemeester of een ander boegbeeld. Hier adresseert hij/zij bijvoorbeeld
de geschoktheid van de samenleving en roept burgers op te handelen voor het algemene
belang. Volgens de richtlijn vindt de eerste duiding plaats binnen 60 minuten en daarna
afhankelijk van de situatie iedere 2 uur opnieuw. Voor het duiden is het overigens niet nodig om
een compleet beeld te hebben van de situatie, het gaat om een reactie die rekening houdt met
de gevoelens en beleving van de samenleving.

Doel en
doelgroep

Het gevraagd en ongevraagd verstrekken van informatie aan pers en publiek op basis van een
omgevingsanalyse en het geven van een communicatieadvies is het doel van deze
taakorganisatie. De taakorganisatie geeft communicatie-advies aan het CoPI (vanaf GRIP 1),
aan het CoPI/ROT (vanaf een GRIP 2) en aan het CoPI/ROT/BT (vanaf een GRIP 3) of
asynchroon aan een burgemeester. Er wordt op basis van dit advies besloten door of het ROT
of het BT welke communicatieaanpak er wordt uitgerold.
In crisiscommunicatie staan, ongeacht het type crisis, in essentie drie basisdoelstellingen
centraal. Deze komen voort uit de informatiebehoeften in de samenleving:
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Informatievoorziening: Verstrekken van algemene informatie voor zover die informatie
betrekking heeft:
o op feiten en omstandigheden gerelateerd aan de crisissituatie,
o op de verantwoordelijkheden, taken en werkzaamheden van de diverse
actoren binnen de crisisorganisatie, en
o op de momenten waarop en middelen waarmee vanuit de
crisisorganisatie correcte, relevante en actuele informatie beschikbaar
wordt gesteld.
Schadebeperking: Instructies geven die gericht zijn op het beperken van schade voor
en door (groepen in) de samenleving, waaronder ook het stimuleren van de
zelfredzaamheid en de onderlinge hulpverlening en die faciliteren door tijdig informatie
te verstrekken over het wat, waar, wanneer hoe en over de mogelijke risico’s die
daaraan verbonden zijn. Richting geven aan het gedrag van (groepen in) de
samenleving dat nodig is om de maatregelen van de overheid effectief te maken zoals
bij evacuatie en het verdelen van schaarse goederen, en om verstoring van de
crisisbeheersing tegen te gaan, bijvoorbeeld gericht op het voorkomen van overbelaste
communicatievoorzieningen of geblokkeerde toegangs- en afvoerwegen.
Betekenisgeving: het duiden van de crisissituatie en die in een breder perspectief
plaatsen, waarbij wordt aangesloten bij de gevoelens die onder (groepen in) de
samenleving leven.

Doelgroepen van de taakorganisatie zijn:
Extern:

De bevolking (betrokkenen, verwanten, familie etc.), hierbij is er een onderscheid
tussen zelfredzame mensen en minder zelfredzamen (doven/slechthorenden mensen,
blinde mensen, minder mobiele mensen en anderstaligen).

De pers (offline en online media)
Intern:

De bestuurders (gemeentelijk, regionaal, landelijk)

Collega’s

Functies

De taakorganisatie crisiscommunicatie is als volgt georganiseerd:
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Hoofd Taakorganisatie (HTo)
Crisiscommunicatie
(en plv.)

Team Analyse

Team Uitvoering

Omgevingsanalisten

Informatiecoördinator

Medewerkers:
- pers- en publieksvoorlichting
- redacteur web en social media

Lokale ondersteuning

Team Advies:
Communicatieadviseurs:
- CoPI
- ROT
- BT

Leiding en coördinatie
Hoofd taakorganisatie Crisiscommunicatie (Hto-C) – hard piket
Plaatsvervangend Hto-C – zacht piket
Ondersteuner – lokale medewerker
Team Analyse en informatie
Informatie-coördinator (ICO) – zacht piket
Omgevingsanalist – zacht piket
Team Advies
Communicatieadviseur CoPI – hard piket
Communicatieadviseur ROT – hard piket
Communicatieadviseur BT – zacht piket
Team Uitvoering
Persvoorlichter – zacht piket
Publieksvoorlichter – zacht piket
Redacteur web en sociale media – zacht piket
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Opkomsttijden vanaf alarmering4
Voor de taakorganisatie Crisiscommunicatie gelden de volgende opkomsttijden:
Hto-C
30 minuten
Plv Hto-C
45 minuten
Communicatieadviseur (R)BT
60 minuten
Communicatieadviseur ROT
45 minuten
Communicatieadviseur CoPI
30 minuten
Team informatie en analyse
60 minuten
Team uitvoering
60 minuten
Mandaat

Onder verantwoordelijkheid van de Hto-C kan de ToC een aantal zaken zelf in gang zetten zonder
tussenkomst van het (R)BT, ROT en TBz. Over onderstaande mandaten brengen de
communicatieadviseurs in het ROT en (R)BT verslag uit. Verantwoording vindt achteraf plaats.
1. Mandaat informatievoorziening
De Hto-C kan gedurende de crisissituatie via de beschikbare middelen/kanalen informatie
verspreiden onder 'publiek' en 'pers' voor zover die informatie betrekking heeft op:
De inhoud: feiten en omstandigheden die hetzij door het ROT, hetzij door eigen waarneming/
registratie zonder gerede twijfel als juist zijn te kwalificeren.
De procedure: de verantwoordelijkheden, taken en werkzaamheden van de diverse actoren
binnen de crisisorganisatie.
Het proces: de momenten waarop en middelen waarmee vanuit de crisisorganisatie aan het
publiek en de pers correcte, relevante en actuele informatie beschikbaar wordt gesteld.
2. Mandaat inzet gemeentelijke website
De Hto-C kan in het kader van de informatievoorziening website www.hollandsmiddenveilig.nl
(HM-veilig) inzetten als informatiebron voor 'publiek en pers'.
3. Mandaat inzet www.crisis.nl
De Hto-C mag volgens de procedures die daartoe bestaan de inzet van www.crisis.nl bij het NCC
van het ministerie van Veiligheid en Justitie aanvragen. De officiële aanvraag wordt na afsluiten
van het incident geregeld.
4. Mandaat instrueren gemeentelijk callcenter
De Hto-C kan in het kader van de informatievoorziening het gemeentelijk callcenter inschakelen
voor het geven van antwoorden op telefonisch gestelde vragen. De ToC stelt de antwoorden
beschikbaar via HM-Veilig en inventariseert vragen bij het KCC.
5. Mandaat inzet publieksinformatienummer 0800 - 1351
De Hto-C mag volgens de procedures die daartoe bestaan, de inzet van het 0800-1351, het
publieksinformatienummer van het NCTV, NCC van het Ministerie van Veiligheid en Justitie
aanvragen, zonder toestemming uit het ROT of (R)BT. De officiële aanvraag wordt na afsluiten
van het incident geregeld. De ToC stelt de antwoorden beschikbaar via HM-Veilig en
inventariseert vragen bij het betreffende call center.
6. Mandaat publieksvoorlichting
De Hto-C kan in het kader van de informatievoorziening op plekken waar 'publiek' zich groepeert
(zoals informatiebalies, opvangcentra, ziekenhuizen, plaats incident) de ter plaatse
verantwoordelijke functionarissen ondersteunen in hun communicatie. Zij zijn gemachtigd
informatie te verstrekken zoals onder 1 beschreven.
7. Mandaat inzet calamiteitenzender
De Hto-C kan de calamiteitenzender Omroep West in het kader van de informatievoorziening (en
conform de afspraken die daartoe zijn vastgelegd in het convenant) activeren als kanaal om
informatie te verspreiden.

4 Opkomsttijden of starttijden. Sommige functionarissen beginnen met taakuitvoering voordat ze onderweg gaan.
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Bijlage 1

Zie deel D: Bijlagen

Proceskaart
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5 Taakorganisatie Publieke zorg
Introductie

De meeste betrokkenen voorzien zelf in opvang en verzorging tijdens of na een incident of crisis
door gebruik te maken van het eigen sociale netwerk. Ze zijn prima in staat zichzelf in veiligheid
te brengen. Deze zelfredzaamheid wordt gestimuleerd en waar nodig gefaciliteerd.
De aandacht van de gemeente richt zich vooral op degenen die geen beroep kunnen doen op
een dergelijk sociaal netwerk en tijdelijke opvang nodig hebben. Passende opvang en verzorging
wordt binnen een aantal uur na aanvang van het incident gerealiseerd. Dat wil zegen dat
tenminste onderdak, drinken en voedsel, sanitaire voorzieningen en toegang tot informatie en
indien aan de orde een slaapplaats is georganiseerd. Dit wordt georganiseerd voor maximaal
10% van de betrokkenen met een maximum van 200 personen gedurende 48 uur.
Gebeurtenissen waarbij meer dan 200 personen opvang nodig hebben, gebeuren zo zelden dat
de gemeente zich hier niet op voorbereidt. In dat geval zal in het verlengde van de voorbereide
zorg een passend alternatief gevonden worden dat aansluit bij de behoefte van dat moment. Het
vinden van een alternatief wordt gedaan in samenspraak met andere functionarissen
(bijvoorbeeld de Officier van Dienst Bevolkingszorg). Redzame burgers en betrokkenen die een
bijdrage kunnen leveren aan de opvang en verzorging worden actief ingezet. Uiteraard is het ook
goed mogelijk dat een deel van de zelfredzame betrokkenen behoefte kan hebben aan een
tijdelijke locatie om even op adem te komen of om informatie te halen.
Naast opvangen en verzorgen valt ook het acute deel van bijzondere uitvaartzorg onder de
taakorganisatie Publieke Zorg. Dit gaat vooral om het faciliteren van initiatieven in het kader van
collectieve rouwverwerking. De verschillende vormen van collectieve rouwverwerking krijgen
vaak een vervolg in het nazorgtraject.
Realistische bevolkingszorg: voorbereide zorg versus geïmproviseerde zorg
Redelijk zorgniveau:

Het proces opvangen en verzorgen is één van de processen van
bevolkingszorg en vraagt om een gedegen voorbereiding.

Deze voorbereiding wordt realistisch ingestoken door:
o Inzet van expertise
o Beperkte opvang met minder mensen
o Stimuleren zelfredzaamheid

Initiatieven ten behoeve van collectieve rouwverwerking worden actief
gemonitord en men is bekend met de verschillende uitingsvormen en externe
partners die daarbij kunnen ondersteunen.
Geïmproviseerde zorg:

Grootschalige opvang (meer dan 200 personen)

Middelen om zelfredzaamheid te vergroten

Toewijzen opvanglocaties

Organiseren van primaire levensbehoeften

Faciliteren en organiseren van vormen van collectieve rouwverwerking

Doel en
doelgroep

Bijdragen aan bevolkingszorg door eigen, tijdelijke opvangmogelijkheden te stimuleren, indien
nodig hierin te faciliteren en tijdelijke opvang te organiseren voor betrokkenen die dat wel nodig
hebben. De doelgroepen zijn ongedeerde betrokkenen of lichtgewonde slachtoffers van het
incident. Wat betreft de bijzondere uitvaartzorg heeft dit als doel om het herdenken en de
rouwverwerking te faciliteren. De doelgroepen hierbij zijn iedereen die het nodig heeft en die
behoefte hebben aan (gemeenschappelijke) rouwverwerking.
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Functies

Bijlage 1:
Proceskaart

Binnen de taakorganisatie Publieke Zorg kennen we een aantal functies;


Hoofdtaakorganisatie Publieke Zorg; lid van het TBz en is verantwoordelijk voor de
aansturing van de taakorganisatie Publieke Zorg.



Teamleider opvang (gemeentehuis); is aanspreekpunt voor coördinator opvang en
faciliteert deze bij alles wat nodig is ten behoeve van ‘een goede opvang’.



Coördinator opvang (opvanglocatie); is verantwoordelijk voor de inrichting van de
opvanglocatie en de opvang en verzorging van (niet gewonde) mensen die hier zelf
niet in kunnen voorzien. Tevens is de coördinator formeel aanspreekpunt voor
medewerkers van het Nederlandse Rode Kruis (NRK).



Medewerkers NRK & ad hoc medewerkers gemeente (medewerkers publieke zorg); de
uitvoering van het proces op de opvanglocatie is uitbesteed aan het NRK. Volgens het
convenant wordt er verwacht dat er snel mensen worden geleverd voor de
opvanglocatie. Uiteraard is het mogelijk om ad hoc mensen vanuit de gemeente toe
te voegen aan het team ter ondersteuning.



Coördinator bijzondere uitvaartzorg; is verantwoordelijk voor het faciliteren van
initiatieven in het kader van collectieve rouwverwerking. Hij is de liaison voor de
externe partij die hiervoor eventueel ingeschakeld wordt. Deze functionaris zal nauw
samenwerken met de projectleider Nafase.

Zie deel D: Bijlagen
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6 Taakorganisatie Omgevingszorg
Introductie

Veel incidenten en crises hebben effect op de omgeving, denk aan bodem-, lucht- en/of
oppervlaktewaterverontreiniging, instortingsgevaar van constructies, de ontdekking van
gevaarlijke asbestconcentraties etc. In het geval van een incident waarbij sprake is van
(dreigende) omgevingseffecten heeft de taakorganisatie Omgevingszorg een informerende en
ondersteunde rol aan de hulpverleningsdiensten. De activiteiten van de taakorganisatie bestaan
bijvoorbeeld uit het verschaffen van informatie over vergunningen, plattegronden,
controlerapporten, constructieberekeningen en het (laten) opstellen van een aanschrijving van
bestuursdwang. Deze activiteiten verschillen qua aard niet van de reguliere werkzaamheden van
de gemeente. De omstandigheden waaronder de taken uitgevoerd moeten worden zijn uiteraard
wel anders.
De voorbereiding van medewerkers binnen deze taakorganisatie kan beperkt zijn, omdat de
werkzaamheden in het verlengde liggen van het dagelijkse werk.
Realistische bevolkingszorg: voorbereide zorg versus geïmproviseerde zorg
De mate van voorbereide zorg en geïmproviseerde zorg is gelijk aan die van de reguliere
organisatie. De kennis, kunde en de inzet van expertises waarvan in dagelijkse situaties
gebruik wordt gemaakt, wordt ook ingezet in crisissituaties. Voor specifieke gevallen
kunnen afspraken gemaakt worden over beschikbaarheid en bereikbaarheid, maar dit kan
ook gezien worden als geïmproviseerde zorg.

Doel en
doelgroep

Gemeentelijke processen worden in geval van een ramp, incident of calamiteit opgestart om op
diverse terreinen ondersteuning te bieden aan o.a. inwoners uit een getroffen gebied, evacués,
verwanten, familie, belanghebbenden, lichtgewonden, daklozen, betrokkenen. In principe is het
voor iedereen die dit nodig heeft.

Functies

Binnen de taakorganisatie Omgevingszorg kennen we een aantal functies;

Bijlage 1:
Proceskaart



Hoofdtaakorganisatie Omgevingszorg; lid van het TBZ en is verantwoordelijk voor de
aansturing van de taakorganisatie Omgevingszorg.



Teamleider milieubeheer; is verantwoordelijk voor de advisering en coördinatie van de
te treffen maatregelen ter voorkoming of beperking van milieuschade. Meestal wordt
deze functie door iemand van de Omgevingsdienst ingevuld aangezien de milieutaken
zijn uitbesteed aan deze partij.



Teamleider bouwbeheer; is verantwoordelijk voor de advisering over instortingsgevaar,
het aanbrengen van noodvoorzieningen en het leveren van informatie over
bijvoorbeeld vergunningen en plattegronden.



Teamleider ruimtebeheer; is verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen om de
openbare ruimte veilig te maken en te houden.

Zie deel D: Bijlagen
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7 Taakorganisatie Informatie
Introductie

Verwanten hebben vaak behoefte aan informatie over de situatie en de locatie van hun
(eventuele) verwanten. Eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid zijn van belang als het
gaat om het informeren van verwanten. Dit houdt in dat de meeste betrokkenen/slachtoffers zelf
verantwoordelijkheid nemen en zelf in staat zijn om informatie te verschaffen aan hun
verwanten. Betrokkenen worden gestimuleerd om actief te zoeken naar verwanten. Waar nodig
worden de (zelfredzame) betrokkenen gefaciliteerd bij het vinden van een familielid/kennis.
Er zijn ook betrokkenen die hier niet toe in staat zijn. Hierbij kan gedacht worden aan kleine
kinderen, demente bejaarden of personen met een bepaalde handicap. Op verzoek van de
getroffen gemeente kan door de AC-Bz of de OvD-Bz de landelijke front- en backoffice van
Slachtofferinformatiesystematiek (SIS) worden geactiveerd. SIS heeft als hoofddoel om
verwanten van niet-zelfredzame slachtoffers van informatie te voorzien over de situatie van hun
verwanten. Het informeren van de verwanten wordt gedaan door landelijke backoffice van SIS
waarin bevolkingszorg, de GHOR en de politie samenwerken. De gemeente blijft
verantwoordelijk voor dit proces. De landelijke voorziening SIS neemt alleen een aantal taken
van de gemeente over. Voor verdere toelichting over dit proces zie de informatiekaart
‘Verwanteninformatie’.
Met betrekking tot schade(management) worden de betrokkenen doorverwezen naar hun
verzekeraar. Het faciliteren van schaderegistratie, via een schadeformulier, voor betrokkenen
of het beschikbaar stellen van een telefoon of computer kan een taak zijn van de gemeente.
Ook het contact onderhouden met stichting Salvage, verzekeraars en ander externe partijen
kan een taak van de gemeente zijn. De input van Salvage, verzekeraars en andere externe
partijen creëert uiteindelijk een totaalbeeld van de schade.
Realistische Bevolkingszorg: voorbereide zorg versus geïmproviseerde zorg
Voorbereide zorg
De voorbereide zorg binnen informatie richt zich op het beschikbaar hebben van
gekwalificeerde medewerkers voor de functies: informatiecoördinator TBZ en
informatiemanager BT. Daarnaast is het van belang om te weten over welke
bronbestanden de gemeente en beschikt en op welke wijze deze snel ontsloten kunnen
worden. De mate van voorbereide zorg en geïmproviseerde zorg is verder gelijk aan die
van de reguliere organisatie. De kennis en kunde waarvan in dagelijkse situaties gebruik
wordt gemaakt, wordt ook in gezet in crisissituaties.
Geïmproviseerde zorg
- bereikbaarheid en beschikbaarheid van reguliere functies.

De taak van Back-office is het verkrijgen van informatie die van belang is voor de
bevolkingszorg. Het delen van informatie die van belang is voor de bevolkingszorg en andere
hoofdprocessen. Daarnaast ook de beantwoording en monitoring van informatieverzoeken,
besluiten en acties.
Doel en
doelgroep

Deze taakorganisatie heeft drie doelen vanwege de drie processen. Eén doel is het informeren
van verwanten. De doelgroep bestaat uit de individuele verwanten/relaties van de slachtoffers
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van een incident, ramp of crisis. Zelfredzame slachtoffers worden gestimuleerd en eventueel
gefaciliteerd om zelf hun verwanten te informeren. Het tweede doel is het op gang brengen van
een goede informatie- en communicatiestroom over schades en andere materiële zaken om
een zojuist en volledig mogelijk beeld te verkrijgen van de aard en omvang. Het derde doel is
om de informatieverzoeken aan de gemeente als bronhouder te beantwoorden/monitoren.
Binnen de taakorganisatie Informatie kennen we een aantal functies;
Functies



Hoofdtaakorganisatie Informatie; lid van het TBZ en is verantwoordelijk voor de
aansturing van de taakorganisatie Informatie.



Medewerker SIS; is de contactpersoon voor de landelijke front- en backoffice. Deze
functie is belegd in de sectie bevolkingszorg in het ROT.



Coördinator schade; is de schakel tussen partijen die betrokken zijn bij de
schadeafhandeling en het herstel hiervan. Deze functionaris heeft met name veel
contact met de coördinator vanuit stichting Salvage en andere externe partijen.



Backoffice informatie; dit is geen op zichzelf staande functie maar hieronder vallen
diverse invullingen. Informatiecoördinator TBz en informatiemanger BT die
verantwoordelijk zijn voor de informatievoorziening vanuit het LCMS binnen het TBz
en het BT. Verder bestaat dit proces uit adhoc medewerkers die in hun reguliere werk
ook verantwoordelijk zijn voor informatiesystemen zoals het BRP/ BAG/ GEO etc.

Bijlage
Proceskaart

Zie deel D: Bijlagen
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8

Taakorganisatie Ondersteuning
Introductie

Ondersteuning staat voor het tijdig en in de juiste kwaliteit/kwantiteit ter beschikking stellen
van (bestuurs)ondersteuning en facilitaire en personele voorzieningen ten behoeve van de
gemeentelijke
crisisorganisatie.
Ondersteuning
richt
daarnaast
ook
een
KlantContactCentrum (KCC) in en stuurt deze aan. Het KCC werkt hierin nauw samen met
de taakorganisatie crisiscommunicatie.
Het benoemen van Ondersteuning als specifiek crisisproces is bedoeld om een goede
verbinding met de multidisciplinaire crisisorganisatie tot stand te brengen. De voorbereiding
van medewerkers binnen deze taakorganisatie kan beperkt zijn, omdat de werkzaamheden
in het verlengde liggen van het dagelijkse werk.
Realistische Bevolkingszorg: voorbereide zorg versus geïmproviseerde zorg
De mate van voorbereide zorg en geïmproviseerde zorg is gelijk aan die van de
reguliere
organisatie. De kennis en kunde waarvan in dagelijkse situaties gebruik wordt gemaakt,
wordt ook ingezet in crisissituaties. Voor specifieke gevallen kunnen afspraken gemaakt
worden over
beschikbaarheid en bereikbaarheid, maar dit kan ook gezien worden als
geïmproviseerde zorg.

Doel en doelgroep

Bestuursondersteuning, facilitaire ondersteuning en het KCC hebben allen een ander doel.
Het doel van bestuursondersteuning is het ondersteunen en adviseren van het TBz en het
BT ten tijde van een crisis op algemeen, juridisch, financieel en protocollair gebied. Facilitaire
ondersteuning gaat over het beschikbaar en gereed maken van ruimten en verbindingen op
locaties waar vanuit het TBz en het BT werken. Daarnaast ondersteunt het team op overig
facilitair gebied de overige medewerkers met catering, kantoorartikelen etc. Het KCC heeft
als doel het bieden van een informatieloket voor pers en publiek.

Functies

Binnen de taakorganisatie Ondersteuning kennen we een aantal functies;

Hoofdtaakorganisatie Ondersteuning; lid van het TBZ en is verantwoordelijk voor de
aansturing van de taakorganisatie Ondersteuning.

Bijlage
Proceskaart



Teamleider bestuursondersteuning; is verantwoordelijk de ondersteuning in het TBz en
BT. Hierbij gaat het met name om de expertise die op dat moment nodig is: jurist,
financieel expert etc. Ook vallen de notulisten van het BT en het TBz onder dit
deelproces.



Teamleider facilitaire ondersteuning; is verantwoordelijk voor de aansturing van het team
wat de ruimtes gereed maakt voor gebruik. Hiernaast is de teamleider ook
verantwoordelijk voor het afhandelen van verzoekvragen met betrekking tot ICTbenodigdheden, catering, kantoorbenodigdheden etc.



Teamleider KCC; is verantwoordelijk voor operationele uitvoering van het KCC. Deze
functionaris heeft nauw contact met de HTo-C en publieksvoorlichter.
Zie deel D: Bijlagen
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9 De Nafase
Introductie

Nafase is een verzamelnaam voor alle activiteiten die nodig zijn om een terugkeer naar een
‘normale’ situatie te realiseren. Uit de praktijk blijkt dat de meeste betrokkenen met behulp van
hun sociale netwerk in staat zijn relatief snel de dagelijkse activiteiten weer te hervatten. De
nafase richt zich primair op het deel van de betrokkenen die beperkt/niet in staat zijn om op eigen
kracht het normale leven weer op te pakken. De gemeenten stimuleren betrokkenen om via de
reguliere weg contact te zoeken met de benodigde hulpverlenende instantie(s). Betrokkenen die
zich toch bij de gemeente melden worden gefaciliteerd bij het in contact komen met de
desbetreffende hulpverlenende instantie. Dit kan zowel medische, psychosociale,
maatschappelijke als financiële hulpverlening zijn. Om op de hoogte te blijven van de afhandeling
van de crisis kunnen betrokkenen zich laten registreren. De gemeente faciliteert dit
(zelfregistratie). De activiteiten binnen de nafase worden vormgegeven in een projectorganisatie.
Een plan van aanpak voor de nafase wordt afgerond voordat de acute crisis is afgelopen. In dit
plan van aanpak is aandacht voor:

Interne procesorganisatie en zorg aan de eigen organisatie;

De wijze waarop betrokkenen ondersteund worden als het gaat om de
schadeafhandeling, verwijzing naar psychosociale hulpverlening, etc.

Nadenken over gewenste rol en houding ten aanzien van ondersteuning bij
onverzekerbare schades;

Collectieve rouwverwerking;

Communicatie, evaluatie en verantwoording over de crisis.
Zie voor verdere thema’s en een uitgebreidere uiteenzetting over dit proces de proceskaart
‘Nafase’.
De gemeente heeft de regie op dit thema. De activiteiten worden door de gemeente zelf gedaan
en/of een externe partij die desbetreffende activiteiten beter kan oppakken. Nafase is als
thema/aandachtspunt belegd bij de voorzitter van het TBz.
Realistische Bevolkingszorg: voorbereide zorg versus geïmproviseerde zorg
Redelijk zorgniveau:
Binnen nafase is bekend:

op welke wijze het nazorgtraject voorbereid moet worden.

wat belangrijke, veel voorkomende thema’s zijn in nazorgtrajecten.

welke kennis en capaciteiten nodig zijn om een goed analyse te maken van een
incident.

welke impact bepaalde incidenten hebben en wat dat in het nazorgtraject vraagt
van de overheid.

waar bepaalde specialismen op het gebied van nafase te vinden zijn.
Geïmproviseerde zorg:

het daadwerkelijk inzetten van gespecialiseerde functionarissen/organisaties.

wie welke rol heeft in het nazorgtraject.

Doel en
doelgroep

De focus ligt bij nafase op het bijdragen aan de terugkeer naar de ‘normale’ situatie. Daarbij is
het noodzakelijk dat de ´normale’ situatie functioneert zonder de aanvullende zorg en mogelijk
andere hulpmiddelen. De betrokkenen bij een incident, ramp of crisis behoort tot één van de
doelgroepen. De hulpverleners zijn zelf ook onderdeel van de doelgroep.

Functies

Binnen dit taakveld is er één functie;

Projectleider (preparatie) nafase; brengt de (verwachte) behoeften van de betrokkenen
met betrekking tot de nafase in beeld. Dit doet de functionaris onder andere door middel
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van het maken van een plan van aanpak met beoogde resultaten en een beschrijving
van de projectorganisatie.
Bijlage
Proceskaart

Zie deel D: Bijlagen
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