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Managementsamenvatting 
 

In 2019 hebben 21 GRIP-incidenten plaatsgevonden in Veiligheidsregio Haaglanden (VRH), waarvan 17 

GRIP-1 en 4 GRIP-2. Na elk GRIP-incident heeft een multidisciplinaire evaluatie plaats gevonden. Na de 

GRIP-1 incidenten was dit op basis van Quick Scans, na GRIP-2 incidenten was dat aangevuld met een 

evaluatiebijeenkomst. De resultaten van alle GRIP-incidenten uit 2019 zijn meegenomen in een 

trendanalyse. Deze analyse had als doel het schetsen van het algemene beeld van de rampenbestrijding 

en crisisbeheersing binnen VRH. Bij het vinden van aandachtspunten die vaker voorkwamen (en daarmee 

leerpunten zijn), zouden waar mogelijk aanbevelingen voor de organisatie worden geformuleerd en 

eventueel ook quick wins voor functionarissen. Een overzicht van de leerpunten en aanbevelingen uit de 

trendanalyse van 2019 is hieronder weergegeven, na een beschrijving van het algemene beeld.  

 

Algemeen beeld 

 

Over het algemeen is er in evaluaties positief geoordeeld over het functioneren van de hoofdstructuur 
van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ook data laat over het algemeen een positief beeld zien. 

 

In 2019 is informatie verkregen door open vragen te stellen. Dit heeft ertoe geleid dat veel informatie is 

aangeleverd. Deze informatie is geclusterd in een vijftal thema’s, conform het Toetsingskader van de 

Inspectie Justitie en Veiligheid: 1) Melding en alarmering, 2) Leiding en coördinatie, 3) 

Informatiemanagement, 4) Crisiscommunicatie, 5) Overdracht naar nafase. Na clustering van de informatie 

in de vijf thema’s, elk met onderliggende onderwerpen, bleek dat door betrokken crisisfunctionarissen 

vaker positieve aspecten werden benoemd dan negatieve. Een overzicht van de resultaten staat hieronder. 

 

 

Groen = positief, oranje = neutraal, rood = negatief  

 

Melding en alarmering 

Onderwerp Algemene 
beoordeling 

Aanbeveling 
# 

De functie van calamiteitencoördinator (CaCo) is 24/7 geregeld  1 

De CaCo zorgt voor multidisciplinaire aansturing (op de meldkamer)    

Er wordt een (meldkamer)startbeeld opgesteld en dit wordt actief 
gedeeld 

 2 

De meldkamer zorgt voor tijdige alarmering (zowel intern als partners)    

Informatievoorziening door meldkamer  3, 4 
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Leiding en coördinatie 

Onderwerp Algemene 
beoordeling 

Aanbeveling 
# 

Er is regelmatige afstemming over de aanpak en de eventuele bijstelling 
daarvan binnen crisisteams  

  

Er is regelmatige afstemming over de aanpak en de eventuele bijstelling 
daarvan tussen crisisteams  

 5 

Afstemming voor opschaling  6 

Afstemming voor eerste CoPI overleg   

Overig: inzetbaarheid functionarissen   

Overig: structuur overleggen crisisteams  7 

Overig: optreden operationeel leidinggevenden   

Overig: herkenbaarheid functionarissen   

Overig: inzet van CoPI-bak  8 

Overig: internet in CoPI-bak  9 

 

Informatiemanagement 

Onderwerp Algemene 
beoordeling 

Aanbeveling 
# 

De crisisteams verzamelen en verrijken informatie en delen dit 
netcentrisch 

 10, 11 

De informatie is tijdig en actueel en bevat in elk geval het beeld en de 
aanpak van het incident, alsmede de genomen besluiten 

 12 

 

Crisiscommunicatie 

Onderwerp Algemene 
beoordeling 

Aanbeveling 
# 

Communicatie is tijdig  13 

Communicatie vindt regelmatig plaats  14 

Communicatie is doelgericht   

Er is sprake van doelgroepenbenadering (informatie op maat)   

Het effect van de communicatie wordt gemonitord   

Overig: communicatie is afgestemd met partners   

 

Overdracht naar nafase 

Onderwerp Algemene 
beoordeling 

Aanbeveling 
# 

Het moment van overdracht is logisch   

Over het moment van overdracht wordt gecommuniceerd   

De vervolgactiviteiten zijn eenduidig belegd  15 

 

 

Aanbevelingen naar aanleiding van leerpunten 

Bij verschillende onderwerpen zijn leerpunten geïdentificeerd en hieraan zijn aanbevelingen gekoppeld. De 

aanbevelingen op basis van deze trendanalyse zijn hieronder weergegeven. 

 

Aanbeveling 1 

 Werk de organisatie van de CaCo zo spoedig mogelijk uit, stel een inrichtingsmodel vast en zorg 

voor een snelle implementatie. 

 Verantwoordelijk: Martine Dijkstra, als kolomvertegenwoordiger GMK Den Haag. 

 

Aanbeveling 2 

 Gelijk aan aanbeveling 1 
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Aanbeveling 3 

 Beschrijf en stel vast wat de gewenste werkwijze binnen de VRH is om een verandering van GRIP-

niveau binnen de gehele crisisorganisatie bekend te maken. Neem hierbij in ieder geval op met wie 

en hoe de reden van opschaling in ieder geval moet worden gedeeld. Zorg vervolgens voor het 

vakbekwaam worden en blijven van functionarissen (zie paragraaf 3.6). 

 Verantwoordelijk: Friso van Harsselaar, als taakveldhouder Planvorming, en Marieke Roos, als 

projectleider Operationeel Handboek. 

 

Aanbeveling 4 

 Onderzoek wat de mogelijkheden zijn om bij grootschalige alarmering door de Brandweer een meer 

specifieke duiding mee te geven aan functionarissen uit crisisteams. Denk bijvoorbeeld aan een 

andere classificatie uit de Landelijke Meldingsclassificaties (‘Steekpartij’ in plaats van ‘Ass. politie’), 

aan het gebruik van een kort ingesproken bericht (zoals VRR de Communicator gebruikt) of aan 

het gebruik van een Regionale Meld Groep op de portofoon (zoals de Veiligheidsregio’s in Noord 

Nederland doen). Implementeer vervolgens één van de mogelijkheden binnen VRH.  

 Verantwoordelijk: Martine Dijkstra, als kolomvertegenwoordiger GMK Den Haag.  

 

Aanbeveling 5 

 Beschrijf en stel vast wat de gewenste werkwijze binnen de VRH is met betrekking tot afstemming 

tussen crisisteams. Maak bijvoorbeeld ook een overzicht van onderwerpen die besproken moeten 

worden. Denk hierbij aan taakverdeling, overlegmomenten, verandering van GRIP-niveau (en dus 

verandering van taak en rol). Zorg vervolgens voor het vakbekwaam worden en blijven van 

functionarissen (zie paragraaf 3.6). 

 Verantwoordelijk: Friso van Harsselaar, als taakveldhouder Planvorming, en Marieke Roos, als 

projectleider Operationeel Handboek. 

 

Aanbevelingen 6  

 Beschrijf en stel vast wat de gewenste werkwijze binnen de VRH is om te komen tot een besluit 

over opschaling. Zorg vervolgens voor het vakbekwaam worden en blijven van functionarissen (zie 

paragraaf 3.6). 

 Verantwoordelijk: Friso van Harsselaar, als taakveldhouder Planvorming, en Marieke Roos, als 

projectleider Operationeel Handboek. 

 

Aanbeveling 7 

 Beschrijf en stel vast wat de gewenste overlegstructuur binnen de VRH is voor crisisteams en welke 

informatie in ieder geval dient te worden vastgelegd. Zorg vervolgens voor het vakbekwaam 

worden en blijven van functionarissen (zie paragraaf 3.6). 

 Verantwoordelijk: Friso van Harsselaar, als taakveldhouder Planvorming, en Marieke Roos, als 

projectleider Operationeel Handboek. 

 

Aanbeveling 8 

 Beschrijf en stel vast wat de gewenste werkwijze binnen de VRH is, met betrekking tot de inzet 

van de CoPI-bak (het gehele proces van locatiebepaling tot plaatsing). Zorg vervolgens voor het 

vakbekwaam worden en blijven van functionarissen (zie paragraaf 3.6). 

 Verantwoordelijk: Jeffrey Schamper, als kolomvertegenwoordiger Brandweer. 

 

Aanbeveling 9 

 Neem controle van het werkzaam zijn van het internet mee in de wekelijkse check van de CoPI-

bak. 

 Bij het vaker voorkomen van storingen en haperingen tijdens controle: onderzoek wat de oorzaak 

kan zijn. 

 Verantwoordelijk: Jeffrey Schamper, als kolomvertegenwoordiger Brandweer. 
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Aanbeveling 10 

 Gelijk aan aanbeveling 1 

 

Aanbeveling 11 

 Beschrijf en stel vast wat de gewenste werkwijze binnen de VRH is met betrekking tot registratie 

in LCMS. Heb hierbij ook aandacht voor registratie van betrokken woningen en personen. Zorg 

vervolgens voor het vakbekwaam worden en blijven van functionarissen (zie paragraaf 3.6).  

 Verantwoordelijk: Ronald Stoffer, als taakveldhouder MIM. 

 

Aanbeveling 12 

 Beschrijf en stel vast wat de gewenste werkwijze binnen de VRH is met betrekking tot registratie 

in LCMS. Heb hierbij ook aandacht voor het bijhouden van de besluiten/actie lijst. Zorg vervolgens 

voor het vakbekwaam worden en blijven van functionarissen (zie paragraaf 3.6).  

 Verantwoordelijk: Ronald Stoffer, als taakveldhouder MIM. 

 

Aanbeveling 13 

 Beschrijf en stel vast wat de gewenste, situationeel-afhankelijke prestaties voor crisiscommunicatie 

binnen de VRH zijn en meer specifiek de prestatie voor tijdigheid. Zorg vervolgens voor borging 

binnen de organisatie. 

 Verantwoordelijk: Sandra van der Burg, als kolomvertegenwoordiger Bevolkingszorg. Voor zowel 

prestatie-eis als borging. 

 

 

Aanbeveling 14 

 Beschrijf en stel vast wat de gewenste, situationeel-afhankelijke prestaties voor crisiscommunicatie 

binnen de VRH zijn en meer specifiek de prestatie voor regelmatigheid. Zorg vervolgens voor 

borging binnen de organisatie. 

 Verantwoordelijk: Sandra van der Burg, als kolomvertegenwoordiger Bevolkingszorg. Voor zowel 

prestatie-eis als borging. 

 

Aanbeveling 15 

 Beschrijf en stel vast wat de gewenste werkwijze binnen de VRH is om te komen tot een duidelijke 

en volledige overdracht naar de nafase. Heb hierbij aandacht voor onder andere de aanpak, taken 

en verantwoordelijkheden van verschillende kolommen/organisaties. Heb ook aandacht voor het 

informatieproces (delen van informatie/afspraken; zie ook aanbeveling 13). Zorg vervolgens voor 

het vakbekwaam worden en blijven van functionarissen (zie paragraaf 3.6). 

 Verantwoordelijk: Friso van Harsselaar, als taakveldhouder Planvorming, en Marieke Roos, als 

projectleider Operationeel Handboek. 
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1 Inleiding 
 

 

1.1 Jaarrapportage 

Voor u ligt de eerste jaarrapportage van de Multidisciplinaire Evaluatiesystematiek (oude stijl). In deze 

rapportage worden de resultaten beschreven naar aanleiding van een trendanalyse over alle GRIP-

incidenten uit 2019. Leerpunten worden gedefinieerd, boodschappen en aanbevelingen worden aan de 

leerpunten gekoppeld en verantwoordelijke leden uit het Multi Management Team (MMT) worden benoemd. 

Met deze rapportage eindigt de het eerste deel van het leerproces van Veiligheidsregio Haaglanden (VRH), 

namelijk het vinden van leerpunten, en begint het volgende deel van het leerproces, namelijk het uitvoeren 

van de aangedragen aanbevelingen. Dit alles met als doel de multidisciplinaire rampenbestrijding en 

crisisbeheersing nog beter te maken.   

 

1.2 Werkwijze analyse jaarrapportage 

In het najaar van 2019 heeft een analyse van GRIP-incidenten plaatsgevonden ten behoeve van de 

systeemanalyse. Voor de systeemanalyse zijn de 18 GRIP-incidenten t/m 12-10-2019 meegenomen, 

aangevuld met aanvullende analyses van LCMS, GMS en Twitter. Tussen 13-10-2019 en 31-12-2019 

hebben er nog drie GRIP-incidenten plaatsgevonden. De resultaten van deze drie evaluaties (alleen de 

Quick Scans) hebben geen grote invloed op de uitkomst van de eerdere analyse. Zodoende biedt deze 

jaarrapportage hetzelfde beeld als hoofdstuk 1 uit de rapportage van de systeemanalyse. Wel biedt deze 

rapportage kwantitatief meer inzicht in de resultaten. Aanvullend op de rapportage van de systeemanalyse, 

zijn op basis van alle Quick Scans uit 2019 leerpunten geformuleerd en zijn hier boodschappen, 

aanbevelingen en quick wins aan gekoppeld. De boodschappen, aanbevelingen en quick wins zijn 

voorbesproken met inhoudelijk specialisten en de betreffende (kolom)verantwoordelijken uit het MMT. 

 

1.3 Werkwijze systeemanalyse 2019 

De VRH heeft in 2019 elk incident welke was opgeschaald volgens de GRIP-procedure geëvalueerd volgens 

de multidisciplinaire evaluatiesystematiek. In ieder geval zijn na alle GRIP-incidenten Quick Scans (zie 

volgende alinea) verstuurd naar alle betrokken functionarissen. Per incident zijn deze Quick Scans 

samengevat in één rapportage, welke ter controle is voorgelegd aan de betrokken functionarissen. Voor de 

systeemanalyse zijn deze rapportages (t/m 12-10-2019 waren dit 18 GRIP-opschalingen, dus 18 

rapportages) gebruikt als bron om informatie te verschaffen over de crisisbeheersing binnen 

Veiligheidsregio Haaglanden. Wanneer een evaluatiebijeenkomst was belegd, zijn ook de resultaten hiervan 

meegenomen. In 2019 zijn vier GRIP-2 incidenten opgevolgd door een evaluatiebijeenkomst. Aanvullende 

informatie is, wanneer nodig, opgevraagd via betrokken functionarissen. De resultaten van de evaluaties 

betreffen zodoende meningen en waarderingen van betrokken crisisfunctionarissen.  

 

De Quick Scans bestaan uit onderstaande zes onderwerpen, met bij elk onderwerp de volgende vragen: 1) 

Wat ging goed en waarom? en 2) Wat kan beter en waarom? 

 

 Alarmering 

 Opschaling en afschaling 

 Inzetbaarheid functionarissen 

 Informatiemanagement 

 Leiding en coördinatie 

 Doelstellingen, maatregelen en uitkomsten 
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Bij de analyse van de 18 rapportages zijn de resultaten vergeleken met het beoordelingskader van de 

Inspectie J&V (conform Beeld VRH, versie najaar 2019). Dit betreft dus enkele focuspunten uit het 

Toetsingskader van de Inspectie J&V: vijf processen met enkele onderliggende aspecten. De processen 

betreffen: 1) Melding en alarmering, 2) Leiding en coördinatie, 3) Informatiemanagement, 4) 

Crisiscommunicatie en 5) Overdracht naar nafase. Omdat de resultaten van Quick Scans met een open 

vraag zijn opgehaald, kwam het voor dat resultaten niet goed pasten op het Beoordelingskader. Wanneer 

dit zo was, is gekeken naar aanvullende punten uit het Toetsingskader, namelijk de aanvullende 

onderliggende aspecten. Enkele resultaten uit de evaluaties die ook hier niet bij pasten, maar ons inziens 

wel iets waardevols zeggen over onze crisisbeheersing, zijn geplaatst onder het kopje ‘overig’.  

 

De resultaten uit rapportages zijn geclusterd om de analyse gemakkelijker te maken. Om aan te geven hoe 

vaak iets is benoemd in evaluaties, zijn de volgende vier categorieën gemaakt. Deze categorieën worden 

gebruikt in de beschrijving van de resultaten van evaluaties. Een kanttekening hierbij is dat de resultaten 

een vertekend beeld kunnen creëren: een bepaald onderwerp kan in de rapportage van een incident komen 

als één functionaris het heeft benoemd, maar ook als meerdere functionarissen het hebben benoemd. In 

beide gevallen wordt dit in de analyse meegenomen in de categorie “in een enkel geval”. 

 

 “In een enkel geval: 1x is iets benoemd. 

 “In enkele gevallen”: 2-3x is iets benoemd. 

 “In meerdere gevallen”: 4-9x is iets benoemd. 

 “In vele gevallen”: ≥10x is iets benoemd.  

 

Om aan te geven wat de ervaring van functionarissen over een bepaald onderwerp over het algemeen was, 

zijn de categorieën met elkaar vergeleken. Bijvoorbeeld: in vele gevallen is de samenwerking als goed 

ervaren, maar ook is in meerdere gevallen aangegeven dat de samenwerking beter kon. De uitkomst in dit 

geval is: over het algemeen is de samenwerking als positief ervaren. Dit volgt uit het feit dat ‘vele gevallen’ 

meer is in aantal dan ‘meerdere gevallen’.  

 

Over bepaalde onderwerpen uit het Beoordelingskader leverden de evaluaties geen informatie. Wanneer 

dit zo was, is aanvullende informatie opgezocht via andere kanalen, zoals LCMS, GMS, inzetverslagen, 

Twitter of omgevingsanalyses. Hierbij is geen uitputtend onderzoek verricht, dus het valt niet uit te sluiten 

dat bepaalde informatie is gemist. 

 

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 geeft op beknopte wijze de resultaten van de multidisciplinaire evaluaties weer, onderverdeeld 

in vijf processen. In hoofdstuk 3 worden vervolgens leerpunten, boodschappen en aanbevelingen aan de 

resultaten gekoppeld. Detaillering van de resultaten en aanbevelingen per (kolom)verantwoordelijke uit 

het MMT zijn te vinden in de bijlagen. 
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2 Resultaten trendanalyse 
 

In 2019 hebben 21 GRIP-incidenten plaatsgevonden in Veiligheidsregio Haaglanden, waarvan 17 GRIP-1 

en 4 GRIP-2. De totale duur van alle opschalingen is 61 uur en 5 minuten, waarvan 18 uur en 40 minuten 

in GRIP-2 is gewerkt. Enkele karakteristieken van de incidenten zijn benoemd in Bijlage 1.  

 

In dit hoofdstuk worden verder de resultaten van de trendanalyse in tabelvorm weergegeven. Bijlage 2 

geeft meer detail en achtergrond; de betreffende paragrafen staan in onderstaande tabellen. De algemene 

beoordeling van de onderwerpen wordt in drie kleuren getoond. Groen betekent ‘over het algemeen positief 

beoordeeld, niet negatief beoordeeld1 of positieve data’. Rood betekent ‘over het algemeen negatief 

beoordeeld of negatieve data’. Oranje betekent ‘over het algemeen neutraal2 beoordeeld of neutrale data’. 

 

Over het algemeen laten de resultaten zien dat er in evaluaties positief is geoordeeld over het functioneren 

van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ook data laat over het algemeen een 

positief beeld zien.    

 

 

Groen = positief, oranje = neutraal, rood = negatief 

 

2.1 Melding en alarmering 

Onderwerp Paragraaf Algemene 
beoordeling 

De functie van calamiteitencoördinator (CaCo) is 24/7 geregeld B2.1.1  

De CaCo zorgt voor multidisciplinaire aansturing (op de meldkamer)  B2.1.2  

Er wordt een (meldkamer)startbeeld opgesteld en dit wordt actief gedeeld B2.1.3  

De meldkamer zorgt voor tijdige alarmering (zowel intern als partners)  B2.1.4  

Informatievoorziening door meldkamer B2.1.5  

 

 

2.2 Leiding en coördinatie 

Onderwerp Paragraaf Algemene 
beoordeling 

Er is regelmatige afstemming over de aanpak en de eventuele bijstelling 
daarvan binnen crisisteams 

B2.2.1  

Er is regelmatige afstemming over de aanpak en de eventuele bijstelling 
daarvan tussen crisisteams  

B2.2.2  

Afstemming voor opschaling B2.2.3  

Afstemming voor eerste CoPI overleg B2.2.4  

Overig: inzetbaarheid functionarissen B2.2.5  

Overig: structuur overleggen crisisteams B2.2.6  

Overig: optreden operationeel leidinggevenden B2.2.7  

Overig: herkenbaarheid functionarissen B2.2.8  

Overig: inzet van CoPI-bak B2.2.9  

Overig: internet in CoPI-bak B2.2.10  

 

 

                                                
1 In sommige gevallen is er vaker niets genoemd in evaluaties dan dat er een negatieve ervaring was. Deze gevallen 

krijgen de beoordeling ‘over het algemeen niet negatief beoordeeld’. Dit vanwege de menselijke eigenschap om 
negatieve dingen beter te onthouden dan positieve dingen en negatieve dingen duidelijker te benoemen. 
2 Neutraal is even vaak positief/niet negatief als negatief. 
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2.3 Informatiemanagement 

Onderwerp Paragraaf Algemene 
beoordeling 

De crisisteams verzamelen en verrijken informatie en delen dit netcentrisch B2.3.1  

De informatie is tijdig en actueel en bevat in elk geval het beeld en de 

aanpak van het incident, alsmede de genomen besluiten 

B2.3.2  

 

2.4 Crisiscommunicatie 

Onderwerp Paragraaf Algemene 
beoordeling 

Communicatie is tijdig B2.4.1  

Communicatie vindt regelmatig plaats B2.4.2  

Communicatie is doelgericht B2.4.3  

Er is sprake van doelgroepenbenadering (informatie op maat) B2.4.4  

Het effect van de communicatie wordt gemonitord B2.4.5  

Overig: communicatie is afgestemd met partners B2.4.6  

 

 

2.5 Overdracht naar nafase 

Onderwerp Paragraaf Algemene 
beoordeling 

Het moment van overdracht is logisch B2.5.1  

Over het moment van overdracht wordt gecommuniceerd B2.5.2  

De vervolgactiviteiten zijn eenduidig belegd B2.5.3  
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3 Leerpunten en aanbevelingen 
 

In dit hoofdstuk worden leerpunten, boodschappen, maatregelen, aanbevelingen en quick wins 

weergegeven, gebaseerd op de resultaten van de trendanalyse (Hoofdstuk 2 en Bijlage 2).  

 

 Een leerpunt in de trendanalyse is gebaseerd op aandachtspunten uit incidentevaluaties die 

frequent (≥3 keer) zijn voorgevallen. Een aandachtspunt betreft iets dat is voorgevallen en 

waarvan het handig is dat men hier kennis van heeft, zodat hier bij toekomstige inzetten gebruik 

van kan worden gemaakt.  

 Een boodschap betreft de take home message voor functionarissen en is gebaseerd op het leerpunt. 

Het kan de achterliggende reden aangeven waarom iets een leerpunt is.  

 Een maatregel is een actie, gerelateerd aan het leerpunt, die al is of wordt uitgevoerd. 

 Aanbevelingen voor de VRH worden aan leerpunten gekoppeld. Er zal vanuit de VRH actie worden 

ondernomen om oplossingen te vinden en veranderingen te bewerkstelligen.  

 Bij de meeste leerpunten worden ook quick wins voor functionarissen gegeven, vaak als tussenstap 

totdat aanbevelingen zijn uitgevoerd. Deze quick wins kunnen door MOTOH in oefeningen verwerkt 

worden als de mogelijkheid daartoe bestaat. 

Verantwoordelijken 

Aan aanbevelingen worden verantwoordelijken gekoppeld. De verantwoordelijken zijn MMT-leden en 

kunnen worden gekoppeld op twee mogelijkheden. 

 

 Als taakveldhouder/projectleider vanuit het MMT. De aanbeveling is vanuit verantwoordelijkheden 

gezien voor het MMT. 

 Als vertegenwoordiger van een kolom in het MMT. De aanbeveling is vanuit verantwoordelijkheden 

gezien niet voor het MMT, maar voor een afzonderlijke kolom. 

 

Prioritering 

Per aanbeveling wordt een prioriteit gegeven. Dit kan zijn prio 1 of prio 2, waarbij prio 1 de hoogste 

prioriteit heeft. Bij meerdere aanbevelingen per (kolom)verantwoordelijke uit het MMT, kan met de 

prioriteit richting gegeven worden aan de volgorde van uitvoering. Prioriteit is gebaseerd op twee 

onderliggende factoren, welke zijn weergegeven in Tabel 1: 

 

 De verwachte directe effecten van het uitvoeren van een aanbeveling op de praktijk. Bijvoorbeeld 

het effect van het aanpassen van werkwijzen (effect) versus het effect van bepalen welke prestatie-

eisen te hanteren (beperkt effect). 

 De resultaten uit de evaluaties/analyse. Bijvoorbeeld dat er bij een bepaald onderwerp vaker ‘goed’ 

werd genoemd dan ‘kon beter’ versus dat er vaker ‘kon beter’ werd genoemd dan ‘goed’. 

Tabel 1. Prioritering op basis van onderliggende factoren 

 Effect Beperkt effect 

Vaker ‘goed’ of niets 
genoemd dan ‘kon beter’ 

Prio 2 Prio 2 

Gelijk aantal Prio 1 Prio 2 

Vaker ‘kon beter’ dan ‘goed’ Prio 1 Prio 1 
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3.1 Melding en alarmering 

3.1.1 De functie van calamiteitencoördinator (CaCo) is 24/7 geregeld 
Leerpunt 

De functie van CaCo is op dit moment in de praktijk niet 24/7 geregeld. Er wordt niet voldaan aan de 

wettelijke eis van 24/7 aanwezigheid. Uit evaluaties blijkt dat de gevolgen van het niet aanwezig zijn van 

een CaCo te vinden zijn in kwesties rondom informatievoorziening richting functionarissen. 

 

Boodschap 

De CaCo heeft een cruciale rol in het multidisciplinaire informatieproces: de CaCo heeft onder andere een 

rol als centraal aanspreekpunt op de meldkamer voor functionarissen uit de crisisteams en in het ontsluiten 

van het startbeeld. De CaCo speelt op deze manier een belangrijke rol tijdens de beginfase van de 

incidentbestrijding. 

 

Maatregel 

Naar aanleiding van onder andere evaluaties in voorgaande jaren is al actie ondernomen op dit onderwerp. 

Een projectgroep heeft de algemeen manager van de GMK Den Haag ondersteund bij het adviseren over 

een nieuw inrichtingsmodel voor de functie van CaCo. Voorbereidend onderzoek is gedaan en voorstellen 

zijn geschreven. Op 3 februari 2020 is de Ambtelijke Stuur Groep (ASG) akkoord gegaan met de 

uitgangspunten zoals verwoord in de notitie. Nu ligt er de opdracht aan het Multidisciplinair Management 

Overleg (MMO) om de organisatie van de CaCo verder uit te werken. Na vaststelling door de VRH van het 

inrichtingsmodel en zorgdragen voor beschikbare middelen, zal de implementatie van het inrichtingsmodel 

door de staande organisatie van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) Den Haag worden uitgevoerd. 

 

Aanbeveling 1 

 Werk de organisatie van de CaCo zo spoedig mogelijk uit, stel een inrichtingsmodel vast en zorg 

voor een snelle implementatie. 

 Verantwoordelijk: Martine Dijkstra, als kolomvertegenwoordiger GMK Den Haag. 

 Prio 1 

 

3.1.2 Er wordt een (meldkamer)startbeeld opgesteld en dit wordt actief gedeeld 
Leerpunt 

Informatie, waaronder het startbeeld, werd bij elk GRIP-incident actief en netcentrisch gedeeld binnen de 

hoofdstructuur. De wettelijke eis van het binnen 5 minuten delen van beschikbare informatie met 

onderdelen van de hoofdstructuur3, werd over het algemeen niet gehaald. Alleen bij aanwezigheid van een 

vrijgestelde CaCo was de gemiddelde tijd voor inhoudelijke invulling minder dan 5 minuten. 

 

Boodschap 

Het startbeeld vanuit de meldkamer, opgesteld door de CaCo, draagt bij aan de beeldvorming van 

betrokken functionarissen en crisisteams. Met het startbeeld kunnen functionarissen geïnformeerd 

beginnen aan de incidentbestrijding en krijgt het eerste overleg van het crisisteam een efficiënte start qua 

beeldvorming.  

 

Aanbeveling 2 

 Gelijk aan aanbeveling 1 

 

                                                
3 Eén mogelijke interpretatie is: het binnen 5 minuten beschikbaar hebben van het startbeeld in LCMS. 
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3.1.3 Informatievoorziening door meldkamer 
Leerpunt 

Bij meerdere GRIP-incidenten is aangegeven dat de reden om GRIP te maken niet duidelijk was, terwijl dit 

wel bijdraagt aan de beeldvorming van aanrijdende functionarissen en wat de toegevoegde waarde van 

crisisteams kan zijn. Ook was de alarmering (pagerbericht) meerdere keren niet duidelijk voor 

gealarmeerde functionarissen, waardoor bijvoorbeeld de situatie ter plaatse en de gevaarsetting niet goed 

kon worden ingeschat. 

 

Boodschap 

Duidelijke alarmering van en een goede informatievoorziening richting functionarissen zorgt ervoor dat 

functionarissen een zo volledig mogelijk beeld van het incident kunnen vormen. Zij kunnen hierdoor goed 

voorbereid ter plaatse komen. 

 

Aanbeveling 3 

 Beschrijf en stel vast wat de gewenste werkwijze binnen de VRH is om een verandering van GRIP-

niveau binnen de gehele crisisorganisatie bekend te maken. Neem hierbij in ieder geval op met wie 

en hoe de reden van opschaling moet worden gedeeld. Zorg vervolgens voor het vakbekwaam 

worden en blijven van functionarissen (zie paragraaf 3.6). 

 Verantwoordelijk: Friso van Harsselaar, als taakveldhouder Planvorming, en Marieke Roos, als 

projectleider Operationeel Handboek. 

 Prio 1 

 

Aanbeveling 4 

 Onderzoek wat de mogelijkheden zijn om bij grootschalige alarmering door de Brandweer een meer 

specifieke duiding mee te geven aan functionarissen uit crisisteams. Denk bijvoorbeeld aan een 

andere classificatie uit de Landelijke Meldingsclassificaties (‘Steekpartij’ in plaats van ‘Ass. politie’), 

aan het gebruik van een kort ingesproken bericht (zoals VRR de Communicator gebruikt) of aan 

het gebruik van een Regionale Meld Groep op de portofoon (zoals de Veiligheidsregio’s in Noord 

Nederland doen). Implementeer vervolgens één van de mogelijkheden binnen VRH.  

 Verantwoordelijk: Martine Dijkstra, als kolomvertegenwoordiger GMK Den Haag. 

 Prio 1 

 

Quick wins (tot vaststellen werkwijze) 

Functionaris: Geef de reden van GRIP-opschaling door aan de meldkamer wanneer een GRIP-opschaling 

wordt gecommuniceerd.  

 

Functionaris meldkamer: Neem de reden van opschaling op in het kladblok in GMS en ook in het startbeeld 

van LCMS, zodat betrokken functionarissen dit kunnen meenemen in hun beeldvorming.  

 

Functionaris: lees LCMS en/of het kladblok in de Incidentmonitor VRH voor aanvullende informatie op de 

pageralarmering.  

 

 

3.2 Leiding en coördinatie  

3.2.1 Er is regelmatige afstemming over de aanpak en de eventuele bijstelling daarvan 

tussen crisisteams 
Leerpunt 

Bij meerdere GRIP-incidenten is ervaren dat de afstemming tussen crisisteams beter kon, bijvoorbeeld op 

het gebied van taakverdeling of afspraken.  
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Boodschap 

Afstemming tussen crisisteams leidt tot een efficiënte samenwerking en daarmee tot een efficiënte 

incidentbestrijding. Helderheid in taakverdeling voorkomt bijvoorbeeld dat taken dubbel worden 

uitgevoerd. 

 

Aanbeveling 5 

 Beschrijf en stel vast wat de gewenste werkwijze binnen de VRH is met betrekking tot afstemming 

tussen crisisteams. Maak bijvoorbeeld ook een overzicht van onderwerpen die besproken moeten 

worden. Denk hierbij aan taakverdeling, overlegmomenten, verandering van GRIP-niveau (en dus 

verandering van taak en rol). Zorg vervolgens voor het vakbekwaam worden en blijven van 

functionarissen (zie paragraaf 3.6). 

 Verantwoordelijk: Friso van Harsselaar, als taakveldhouder Planvorming, en Marieke Roos, als 

projectleider Operationeel Handboek. 

 Prio 2 

 

Quick win (tot vaststellen werkwijze) 

Functionaris: Heb aandacht voor de afstemming met andere crisisteams, waaronder aandacht voor 

taakverdeling en afspraken.  

 

3.2.2 Afstemming voor opschaling 
Leerpunt 

Bij enkele GRIP-incidenten is aangegeven dat als afstemming had plaatsgevonden vóór opschaling, er 

mogelijk een ander besluit zou zijn genomen over opschaling. 

 

Boodschap 

Afstemming tussen verschillende kolommen/organisaties over opschaling brengt verschillende inzichten 

bijeen en leidt tot een gewogen besluit over opschaling. 

 

Aanbevelingen 6  

 Beschrijf en stel vast wat de gewenste werkwijze binnen de VRH is om te komen tot een besluit 

over opschaling. Zorg vervolgens voor het vakbekwaam worden en blijven van functionarissen (zie 

paragraaf 3.6). 

 Verantwoordelijk: Friso van Harsselaar, als taakveldhouder Planvorming, en Marieke Roos, als 

projectleider Operationeel Handboek. 

 Prio 2 

 

Quick win (tot vaststellen werkwijze) 

Functionaris: stem voor het besluit tot opschaling af met betrokken kolommen of organisaties, voor zover 

dat mogelijk is of wanneer daar tijd voor is. Heb hierbij zeker aandacht voor de kolommen of organisaties 

die het meest betrokken zijn.  

 

3.2.3 Afstemming voor eerste CoPI overleg 
Leerpunt 

Bij meerdere GRIP-incidenten is afstemming vóór het eerste CoPI overleg als knelpunt naar voren 

gekomen. Afstemmen was lastig, waardoor in enkele gevallen bepaalde taken dubbel werden opgepakt.  
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Boodschap 

Multidisciplinaire afstemming zorgt voor een efficiënte incidentbestrijding. Een CoPI overleg zorgt ervoor 

dat er multidisciplinair afgestemd wordt. Voor het eerste CoPI overleg is echter ook vaak al afstemming 

gewenst over specifieke taken.  

 

Quick win 

Denk ook vóór het eerste CoPI overleg aan afstemming met crisispartners en beleg zo nodig een 

gezamenlijk overleg. 

 

3.2.4 Overig: structuur overleggen crisisteams 
Leerpunt 

Bij meerdere GRIP-incidenten is aangegeven dat de structuur van het overleg beter had gekund, 

bijvoorbeeld doordat de BOB-structuur niet werd gehanteerd.  

 

Boodschap 

Het functioneren van een crisisteam wordt positief beïnvloed door het hanteren van een bepaalde 

overlegstructuur en het vastleggen van belangrijke informatie.  

 

Aanbeveling 7 

 Beschrijf en stel vast wat de gewenste overlegstructuur binnen de VRH is voor crisisteams en welke 

informatie in ieder geval dient te worden vastgelegd. Zorg vervolgens voor het vakbekwaam 

worden en blijven van functionarissen (zie paragraaf 3.6). 

 Verantwoordelijk: Friso van Harsselaar, als taakveldhouder Planvorming, en Marieke Roos, als 

projectleider Operationeel Handboek. 

 Prio 2 

 

Quick win (tot vaststellen overlegstructuur) 

Functionaris: Heb bij overleggen van crisisteams aandacht voor de overlegstructuur en 

verwachtingsmanagement. Om iedereen op één lijn te houden, is het goed rekening te houden met de 

verwachtingen en behoeften van aanwezige functionarissen. 

 

3.2.5 Overig: herkenbaarheid functionarissen 
Leerpunt 

In enkele gevallen is aangegeven dat de Leider CoPI of andere functionarissen niet herkenbaar waren door 

ontbreken hesjes of een andere vorm van herkenning. 

 

Boodschap 

In een multidisciplinaire setting waarin niet iedereen elkaar kent, is het handig als het duidelijk is welke 

functionaris welke kolom of functie vertegenwoordigt.   

 

Maatregel 

Hesjes voor de Leider CoPI liggen inmiddels in de CoPI-bak en op specifieke voertuigen.  

 

3.2.6 Overig: inzet van CoPI-bak 
Leerpunt 

Bij meerdere GRIP-incidenten is benoemd dat er kwesties waren rondom de (locatie van de) CoPI-bak met 

gevolgen voor het optreden: de locatie was onduidelijk, verkeerd of niet meest veilig. In enkele gevallen is 

ervaren dat de opkomst lang duurde.  
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Boodschap 

De CoPI-bak brengt een ruimte waarin relatief ongestoord en afgezonderd van het incident, multidisciplinair 

kan worden overlegd. Een snelle, definitieve plaatsing zorgt voor een efficiënte incidentbestrijding. 

 

Aanbeveling 8 

 Beschrijf en stel vast wat de gewenste werkwijze binnen de VRH is, met betrekking tot de inzet 

van de CoPI-bak (het gehele proces van locatiebepaling tot plaatsing). Zorg vervolgens voor het 

vakbekwaam worden en blijven van functionarissen (zie paragraaf 3.6). 

 Verantwoordelijk: Jeffrey Schamper, als kolomvertegenwoordiger Brandweer. 

 Prio 1 

 

Quick win (tot vaststellen werkwijze) 

Functionaris: Denk bij het bepalen van de locatie van de CoPI-bak onder andere aan bereikbaarheid en 

veiligheid. 

 

Functionaris: Neem de locatie van de CoPI-bak op in het kladblok in GMS en ook in het startbeeld van 

LCMS, zodat betrokken functionarissen dit kunnen meenemen. 

 

3.2.7 Overig: internet in CoPI-bak 
Leerpunt 

Bij enkele GRIP-incidenten is benoemd dat er kwesties waren met het internet in de CoPI-bak. Dit heeft 

gevolgen gehad voor de start van overleggen en het gebruik van LCMS. 

 

Boodschap 

De CoPI-bak brengt een ruimte waarin relatief ongestoord en afgezonderd van het incident, multidisciplinair 

overlegd kan worden. Een goed werkzame CoPI-bak zorgt voor een efficiënte incidentbestrijding. 

 

Aanbeveling 9 

 Neem controle van het werkzaam zijn van het internet mee in de wekelijkse check van de CoPI-

bak. 

 Bij het vaker voorkomen van storingen en haperingen tijdens controle: onderzoek wat de oorzaak 

kan zijn. 

 Verantwoordelijk: Jeffrey Schamper, als kolomvertegenwoordiger Brandweer. 

 Prio 2 

 

 

3.3 Informatiemanagement 

3.3.1 De crisisteams verzamelen en verrijken informatie en delen dit netcentrisch 
Totaalbeeld 

Leerpunt 

Bij meerdere GRIP-incidenten is aangegeven dat er in het (hectische) begin van het incident onvoldoende 

totaalbeeld was. 

 

Boodschap 

 Het startbeeld vanuit de meldkamer, opgesteld door de CaCo, draagt bij aan de beeldvorming van 

betrokken functionarissen en crisisteams. Met het startbeeld kunnen functionarissen geïnformeerd 

beginnen aan de incidentbestrijding en krijgt het eerste overleg van het crisisteam een efficiënte 

start qua beeldvorming. Het startbeeld fungeert als het eerste multidisciplinaire totaalbeeld. 
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 Men dient zich ervan bewust te zijn dat er aan het begin van een incident veel gebeurt en moet 

gebeuren. In de opstartfase is het juist daarom lastig om een totaalbeeld te genereren. Ondanks 

dat onderstaande aanbeveling inspeelt op het leerpunt, zal het waarschijnlijk in de praktijk nog 

steeds lastig zijn om aan het begin van een incident een volledig totaalbeeld te geven.  

 

Aanbeveling 10 

 Gelijk aan aanbeveling 1 

 

Informatie in LCMS 

Leerpunt  

Bij meerdere GRIP-incidenten is aangegeven dat informatie in LCMS in verkeerde tabbladen was gezet of 

dat bepaalde informatie niet in LCMS was opgenomen. Met name had ontbrekende informatie van doen 

met woningen (huisnummer, aantal betrokken, geventileerd) en personen (aantal gewonden, identiteit, 

eigenaar).  

 

Boodschap 

Registratie in LCMS zorgt ervoor dat er een gedeeld beeld is en dat alle betrokken partijen de meeste 

recente informatie tot hun beschikking hebben. Deze informatie ondersteunt het nemen van besluiten.  

 

Aanbeveling 11 

 Beschrijf en stel vast wat de gewenste werkwijze binnen de VRH is met betrekking tot registratie 

in LCMS. Heb hierbij ook aandacht voor registratie van betrokken woningen en personen. Zorg 

vervolgens voor het vakbekwaam worden en blijven van functionarissen (zie paragraaf 3.6).  

 Verantwoordelijk: Ronald Stoffer, als taakveldhouder MIM. 

 Prio 2 

 

Quick win (tot vaststellen werkwijze) 

Functionaris: Heb tijdens GRIP-incidenten aandacht voor de noodzaak van registratie in het algemeen, en 

specifiek de registratie van betrokken woningen en personen.   

 

3.3.2 De informatie is tijdig en actueel en bevat in elk geval het beeld en de aanpak van het 

incident, alsmede de genomen besluiten 
Leerpunt 

Bij twee GRIP-incidenten bevatte LCMS geen besluiten/actie lijst, waardoor het lastig was om de voortgang 

te volgen. Bij vier GRIP-incidenten zijn actiepunten voor de nafase niet benoemd in LCMS. 

 

Boodschap 

Registratie van acties en besluiten in LCMS zorgt ervoor dat er een gedeeld beeld is tussen alle betrokken 

partijen. Ook maakt deze registratie het mogelijk om de voortgang van acties te monitoren en besluiten te 

controleren.   

 

Aanbeveling 12 

 Beschrijf en stel vast wat de gewenste werkwijze binnen de VRH is met betrekking tot registratie 

in LCMS. Heb hierbij ook aandacht voor het bijhouden van de besluiten/actie lijst. Zorg vervolgens 

voor het vakbekwaam worden en blijven van functionarissen (zie paragraaf 3.6).  

 Verantwoordelijk: Ronald Stoffer, als taakveldhouder MIM. 

 Prio 2 
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Quick win (tot vaststellen werkwijze) 

Functionaris: Heb tijdens GRIP-incidenten aandacht voor de noodzaak van registratie in het algemeen, en 

specifiek het bijhouden van de besluiten/actie lijst.    

 

 

3.4 Crisiscommunicatie 

3.4.1 Communicatie is tijdig  
Leerpunt 

Op basis van Twitterberichten blijkt dat de landelijke prestatie-eis voor tijdigheid van crisiscommunicatie 

(30 minuten na aanvang incident) bij meerdere GRIP-incidenten niet is gehaald. Andere bronnen van 

communicatie zijn niet meegenomen in de analyse.  

 

Boodschap 

Tijdige crisiscommunicatie helpt de bevolking bij het creëren van een beeld van het incident en bij het 

bepalen van benodigde handelingen. 

 

Aanbeveling 13 

 Beschrijf en stel vast wat de gewenste, situationeel-afhankelijke prestaties voor crisiscommunicatie 

binnen de VRH zijn en meer specifiek de prestatie voor tijdigheid. Zorg vervolgens voor borging 

binnen de organisatie. 

 Verantwoordelijk: Sandra van der Burg, als kolomvertegenwoordiger Bevolkingszorg. Voor zowel 

prestatie-eis als borging. 

 Prio 2 

 

Quick win (tot vaststellen prestatie) 

Functionaris: Heb tijdens GRIP-incidenten aandacht voor de tijdigheid van communicatie. Probeer binnen 

30 minuten na opschaling een eerste bericht met feitelijke informatie uit te laten gaan. 

 

3.4.2 Communicatie vindt regelmatig plaats 
Leerpunt 

Op basis van Twitterberichten blijkt dat de landelijke prestatie-eis voor regelmatigheid van 

crisiscommunicatie (iedere 30 minuten) bij meerdere GRIP-incidenten niet is gehaald. Andere bronnen van 

communicatie zijn niet meegenomen in de analyse.  

 

Boodschap 

Regelmatige crisiscommunicatie helpt de bevolking bij het creëren van een beeld van het incident en bij 

het bepalen van benodigde handelingen. 

 

Aanbeveling 14 

 Beschrijf en stel vast wat de gewenste, situationeel-afhankelijke prestaties voor crisiscommunicatie 

binnen de VRH zijn en meer specifiek de prestatie voor regelmatigheid. Zorg vervolgens voor 

borging binnen de organisatie. 

 Verantwoordelijk: Sandra van der Burg, als kolomvertegenwoordiger Bevolkingszorg. Voor zowel 

prestatie-eis als borging. 

 Prio 1 

 

Quick win (tot vaststellen prestatie) 

Functionaris: Heb tijdens GRIP-incidenten aandacht voor de regelmatigheid van communicatie. Probeer 

iedere 30 minuten feitelijke informatie te communiceren. 
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3.5 Overdracht naar nafase 

3.5.1 De vervolgactiviteiten zijn eenduidig belegd 
Leerpunt 

Bij vier GRIP-incidenten zijn actiepunten voor de nafase niet benoemd in LCMS. In evaluaties is in meerdere 

gevallen is benoemd dat het bespreken van de nafase aandacht verdient, zodat het voor alle betrokkenen 

duidelijk is wat de aanpak, taken en verantwoordelijkheden zijn.  

 

Boodschap 

Het bespreken van de nafase en het vastleggen van gemaakte afspraken zorgt ervoor dat het voor alle 

betrokken partijen duidelijk is wat de aanpak, taken en verantwoordelijkheden zijn. 

 

Aanbeveling 15 

 Beschrijf en stel vast wat de gewenste werkwijze binnen de VRH is om te komen tot een duidelijke 

en volledige overdracht naar de nafase. Heb hierbij aandacht voor onder andere de aanpak, taken 

en verantwoordelijkheden van verschillende kolommen/organisaties. Heb ook aandacht voor het 

informatieproces (delen van informatie/afspraken; zie ook aanbeveling 13). Zorg vervolgens voor 

het vakbekwaam worden en blijven van functionarissen (zie paragraaf 3.6). 

 Verantwoordelijk: Friso van Harsselaar, als taakveldhouder Planvorming, en Marieke Roos, als 

projectleider Operationeel Handboek. 

 Prio 2 

 

Quick wins (tot vaststellen werkwijze) 

 Bepaal voorafgaand aan afschaling naar GRIP-0 de taken en acties die doorlopen en welke nieuwe 

activiteiten de periode na het incident ingezet dienen te worden. Doe dit in multidisciplinair verband 

en leg dit vast in LCMS. 

 Maak, wanneer gewenst, afspraken over het informatieproces in de nafase. Bijvoorbeeld het 

opnemen van aanvullende afspraken en werkwijzen in LCMS.  

 Zorg voorafgaand aan afschaling naar GRIP-0 dat, indien nodig, de nafaseorganisatie is ingericht. 

Denk bijvoorbeeld aan een aanspreekpunt per kolom voor de nafase. 

 

 

3.6 Vakbekwaam worden en blijven: vervolg op aanbevelingen 

De resultaten van de aanbevelingen zijn in veel gevallen niet het eindpunt van het leerproces. Om bij te 

dragen aan het verbeteren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, moeten de resultaten nog hun 

weg vinden naar de functionarissen binnen de hoofdstructuur. In de betreffende aanbevelingen is dit 

weergegeven als “Draag vervolgens zorg voor het vakbekwaam worden en blijven van functionarissen.”  

 

Verantwoordelijk voor multidisciplinaire functionarissen en crisisteams: Jeffrey Schamper, als 

taakveldhouder MOTOH. 

 Vakbekwaam worden en blijven bij aanbevelingen: 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15. 

 

Verantwoordelijk voor monodisciplinaire functionarissen uit de verschillende kolommen: alle 

kolomverantwoordelijken in MMT. 

 Vakbekwaam worden en blijven bij aanbevelingen: 3, 6, 8, 11, 15. 
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3.7 Beoogde effecten van aanbevelingen 

Veel aanbevelingen zijn er nu op gericht om te beschrijven en vast te stellen wat de gewenste werkwijze 

is binnen VRH. De beoogde effecten hiervan zijn meerledig: 

 

 Duidelijk maken voor een ieder hoe er binnen de VRH wordt gewerkt op de betreffende 

onderwerpen. 

 Het bieden van handvatten aan crisisfunctionarissen om invulling te geven aan hun rol.  

 Het bieden van handvatten aan MOTOH om invulling te geven aan multidisciplinaire trainingen en 

oefeningen. 

 Het bieden van handvatten om meer specifiek te evalueren op de betreffende onderwerpen, zodat 

er meer gerichte aanbevelingen gegeven kunnen worden.  

 Het bieden van handvatten om meer specifiek te evalueren op de betreffende onderwerpen, 

waardoor er een nauwkeuriger beeld ontstaat van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.  
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Bijlage 1 Overzicht GRIP-incidenten 2019 
 

# Datum Locatie GRIP Type incident Duur GRIP [uu:mm] Duur GRIP-2 [uu:mm] 

1 1 januari Scheveningen, Strandweg 2 ZGB met vele brandlocaties 04:32 02:47 

2 3 januari Wateringen, Wateringseveldweg 1 ZGB (afvalverwerking) 01:24  

3 18 januari Wassenaar, De Wassenaarse Slag 1 Onbekende stof op strand 02:39  

4 27 januari Den Haag, Jan van der Heijdenstraat 2 Explosie/instorting 10:17 07:30 

5 28 januari Den Haag, Scheepmakerstraat 1 GB (bedrijf) 02:47  

6 22 februari Rijswijk, Laan van Vredenoord 2 Uitval ICT zorginstelling 02:08 02:08 

7 27 februari Den Haag, Laakkade 1 Verward persoon/gaskraan open 02:15  

8 9 april Leidschendam, Prinses Annalaan 1 Hoge concentratie CO 02:13  

9 16 april Rijswijk, Monseigneur Bekkerslaan 1 Hoge concentratie CO 01:25  

10 8 mei Den Haag, Wateringsestraat 1 GB (bakkerij) 01:56  

11 12 mei Naaldwijk, Molenstraat 1 ZGB (restaurant) 02:03  

12 3 juni Den Haag, Zuidwal 1 GB (woning) 01:15  

13 6 juni Den Haag, Saffierhorst 1 ZGB (portiekwoning) 01:56  

14 24 juni Regionaal 2 Storing KPN / uitval 112 06:15 06:15 

15 16 juli Rijswijk, Steenplaetstraat 1 ZGB (bedrijf) 04:30  

16 10 augustus Rijswijk, P. van Vlietlaan 1 ZGB (school) 01:09  

17 19 augustus Zoetermeer, Edisonstraat 1 ZGB (bedrijf) 02:28  

18 12 oktober Zoetermeer, Hildebrandhove 1 Vreemde lucht uit riool 02:07  

19 25 oktober Den Haag, Koningin Marialaan 1 Gaslekkage 03:57  

20 15 november Den Haag, Soestdijksekade 1 ZGB (portiekwoning) 01:01  

21 29 november Den Haag, Grote Marktstraat 1 Steekpartij 02:48  
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Bijlage 2 Resultaten trendanalyse (gedetailleerd) 
 

B2.1 Melding en alarmering 

B2.1.1 De functie van calamiteitencoördinator (CaCo) is 24/7 geregeld 
Data toont aan dat de functie van CaCo op dit moment in de praktijk niet 24/7 is geregeld. Er wordt nog 

niet voldaan aan de wettelijke eis van 24/7 aanwezigheid.  

 

Bij ruim een derde van de GRIP-incidenten t/m 12-10-2019, was een vrijgestelde CaCo ingepland in het 

rooster en kon direct starten toen het incident daarom vroeg (Figuur 1). Bij een derde van de GRIP-

incidenten was een tot-CaCo-opgeleide functionaris op de GMK Den Haag aanwezig die de rol van CaCo 

(gedeeltelijk) kon invullen, maar niet vrijgesteld was. In totaal was dus bij ruim twee derde van de GRIP-

incidenten een CaCo aanwezig op de GMK.  

 

 
Figuur 1. Aanwezigheid CaCo op GMK tijdens GRIP-incidenten t/m 12-10-2019 
 

Uit evaluaties blijkt dat de gevolgen van het niet aanwezig zijn van een CaCo te vinden zijn in kwesties 

rondom informatievoorziening richting functionarissen. Genoemde voorbeelden zijn ongeïnformeerd 

aanrijden en het laat beschikbaar hebben van een startbeeld. In enkele gevallen was dit van invloed op de 

start van het eerste CoPI overleg. 

 

B2.1.2 De CaCo zorgt voor multidisciplinaire aansturing (op de meldkamer) 
Over het algemeen is de multidisciplinaire aansturing door de CaCo op de meldkamer als positief ervaren.  

 

Uit de evaluaties blijkt dat in enkele gevallen is benoemd dat de samenwerking en afstemming op de 

meldkamer goed verliep.  

 

B2.1.3 Er wordt een (meldkamer)startbeeld opgesteld en dit wordt actief gedeeld 
Data toont aan dat een startbeeld wordt opgesteld en actief wordt gedeeld.  

 

Vrijgestelde CaCo
39%

Niet-vrijgestelde 
CaCo
33%

Geen CaCo
28%
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Bij elk GRIP-incident is LCMS gebruikt om informatie te delen met geautoriseerde functionarissen en 

crisisteams. Informatie, waaronder het startbeeld, werd dus actief en netcentrisch gedeeld binnen de 

hoofdstructuur. 

 

De gemiddelde tijd tot het aanmaken van een incident in LCMS sinds opschaling bedraagt 8 minuten4, 

waarbij aanwezigheid van een vrijgestelde CaCo een positieve invloed had (Tabel 2). De gemiddelde tijd 

tot de eerste inhoudelijk invulling bedraagt 19 minuten5, waarbij ook hier de aanwezigheid van een 

vrijgestelde CaCo een positieve invloed had (Tabel 2). In evaluaties is één keer benoemd dat er sprake 

was van een goed en helder (start)beeld, terwijl in een ander geval is benoemd dat een startbeeld werd 

gemist.  

 

Tabel 2. Invloed aanwezigheid CaCo op eerste invulling LCMS 

Aanwezigheid Tijd tot aanmaken incident in 

LCMS [minuten] 

Tijd tot eerste inhoudelijke 

invulling in LCMS [minuten] 

Vrijgestelde CaCo  -5 0 

Niet-vrijgestelde CaCo 4 17 

Geen CaCo 31 49 

 

B2.1.4 De meldkamer zorgt voor tijdige alarmering (zowel intern als partners) 
Data toont aan dat de meldkamer voor tijdige alarmering zorgde. Ook is dit onderwerp over het algemeen 

als positief ervaren. 

 

De gemiddelde tijd van alarmering van de hoofdstructuur bij de 18 GRIP-incidenten is minder dan één 

minuut nadat het besluit tot opschalen werd genomen6. Dit is minder dan de wettelijk vastgestelde tijd van 

twee minuten (in 94% van de GRIP-incidenten binnen twee minuten). De gemiddelde tijd van 

‘ontalarmering’ nadat het besluit tot afschaling was genomen, is minder dan drie minuten (geen wettelijke 

tijd vastgesteld).   

Naast deze data is in evaluaties in vele gevallen aangegeven dat de opschaling snel was, dat crisisteams 

compleet waren en de functionarissen tijdig aanwezig. In meerdere gevallen is hierbij benoemd dat liaisons 

aansloten in de crisisteams.  

 

B2.1.5 Informatievoorziening door meldkamer 
Informatievoorziening door de meldkamer is over het algemeen niet als negatief ervaren. 

 

In meerdere gevallen is aangegeven dat er vanuit de meldkamer een goede informatievoorziening was. 

Aan de andere kant is ook in meerdere gevallen aangegeven dat informatievoorziening beter kon. Hierbij 

is meerdere keren benoemd dat de reden om GRIP te maken niet duidelijk was, terwijl dit wel bijdraagt 

aan de beeldvorming van aanrijdende functionarissen en wat de toegevoegde waarde van crisisteams kan 

zijn. Uit evaluaties blijkt verder dat de alarmering (pagerbericht) meerdere keren niet duidelijk was voor 

gealarmeerde functionarissen. Zo kon bijvoorbeeld de situatie ter plaatse en de gevaarsetting niet goed 

ingeschat worden. 

 

 

                                                
4 in 50% van de GRIP-incidenten binnen 5 minuten 
5 in 33% van de GRIP incidenten binnen 5 minuten  
6 Op basis van GMS-data. Werkelijke tijd is waarschijnlijk langer. 
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B2.2 Leiding en coördinatie  

B2.2.1 Er is regelmatige afstemming over de aanpak en de eventuele bijstelling daarvan 

binnen crisisteams 
Over het algemeen is de samenwerking en afstemming binnen crisisteams als positief ervaren. 

 

In vele gevallen is aangegeven dat er een goede samenwerking en afstemming was binnen crisisteams. De 

verschillende functionarissen en kolommen vulden elkaar aan en dachten met elkaar mee. Er was 

voldoende aandacht voor verschillende belangen en knelpunten. In alle gevallen is aangegeven dat 

duidelijke doelen waren bepaald in de crisisteams, alhoewel in een enkel geval is aangegeven dat er niet 

aan een bepaalde afspraak werd gehouden. 

 

B2.2.2 Er is regelmatige afstemming over de aanpak en de eventuele bijstelling daarvan 

tussen crisisteams 
Over het algemeen is de samenwerking en afstemming, inclusief taakverdeling, tussen crisisteams als 

positief ervaren. 

 

Tussen verschillende crisisteams is in vele gevallen een goede samenwerking ervaren, waarbij contact en 

afstemming werd gezocht wanneer nodig, ook met externe partijen. In vele gevallen is aangegeven dat er 

een duidelijke taakverdeling was en dat taken waar mogelijk van elkaar werden overgenomen. In meerdere 

gevallen is ervaren dat de afstemming tussen crisisteams beter kon, bijvoorbeeld op het gebied van 

taakverdeling of afspraken.  

 

B2.2.3 Afstemming voor opschaling 
Over het algemeen is afstemming voor opschaling als positief ervaren. 

 

In vele gevallen is afstemming gezocht voor opschaling of zijn functionarissen geïnformeerd over een 

komende opschaling. Aan de andere kant is in enkele gevallen aangegeven dat als afstemming had 

plaatsgevonden vóór opschaling, er mogelijk een ander besluit zou zijn genomen over opschaling. 

 

B2.2.4 Afstemming voor eerste CoPI overleg 
Over het algemeen is afstemming voor het eerste CoPI overleg niet als negatief ervaren. 

 

In meerdere gevallen is afstemming vóór het eerste CoPI overleg als knelpunt naar voren gekomen: 

afstemmen was lastig, waardoor in enkele gevallen bepaalde taken dubbel werden opgepakt.  

 

B2.2.5 Overig: inzetbaarheid functionarissen 
Over het algemeen is de inzetbaarheid van functionarissen als positief ervaren. 

 

In vele gevallen is benoemd dat functionarissen goed voorbereid waren op hun rol, zodat ze een adequate 

bijdrage konden leveren. Ook liaisons werden hierbij benoemd.  

 

B2.2.6 Overig: structuur overleggen crisisteams 
Over het algemeen is de structuur van overleggen als positief ervaren. 
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In evaluaties is in vele gevallen positief gereageerd op de structuur van het overleg: de BOB-structuur 

verliep goed, er was maatwerk toegepast, er werd in volgende overleggen teruggekomen op openstaande 

vragen en punten. In meerdere gevallen is echter ook aangegeven dat de structuur van het overleg beter 

had gekund, bijvoorbeeld doordat de BOB-structuur niet werd gehanteerd.  

 

B2.2.7 Overig: optreden operationeel leidinggevenden 
Over het algemeen is het optreden van operationeel leidinggevenden als positief ervaren. 

 

Het optreden van de Leider CoPI is in vele gevallen positief beoordeeld, onder andere qua overzicht, regie, 

structuur en duidelijkheid. Ook is het optreden van de Operationeel Leider in enkele gevallen positief 

beoordeeld. In enkele gevallen is genoemd dat besluitvorming sneller of eenduidiger kon. 

 

B2.2.8 Overig: herkenbaarheid functionarissen 
Over het algemeen is herkenbaarheid van functionarissen niet als negatief ervaren. 

 

In enkele gevallen is aangegeven dat de Leider CoPI of andere functionarissen niet herkenbaar waren door 

ontbreken hesjes of een andere vorm van herkenning. 

 

B2.2.9 Overig: inzet van CoPI-bak 
Over het algemeen is de inzet van de CoPI-bak als neutraal ervaren. 

 

In enkele gevallen is aangegeven dat de locatie van de CoPI-bak duidelijk was of dat er afstemming over 

de locatie was geweest. In meerdere gevallen is benoemd dat er kwesties waren rondom de (locatie van 

de) CoPI-bak met gevolgen voor het optreden: de locatie was onduidelijk, verkeerd of niet meest veilig. In 

enkele gevallen is ervaren dat de opkomst lang duurde.  

 

B2.2.10 Overig: internet in CoPI-bak 
Over het algemeen is internet in de CoPI-bak niet als negatief ervaren. 

 

In enkele gevallen is benoemd dat er kwesties waren met het internet in de CoPI-bak. Dit heeft gevolgen 

gehad voor de start van overleggen en het gebruik van LCMS. 

 

 

B2.3 Informatiemanagement 

B2.3.1 De crisisteams verzamelen en verrijken informatie en delen dit netcentrisch 
Over het algemeen is het verzamelen, verrijken en delen van informatie als positief ervaren. 

 

Zoals eerder aangegeven, is bij elke GRIP-opschaling LCMS gebruikt om informatie netcentrisch te delen 

binnen de hoofdstructuur. In vele gevallen is in de evaluaties benoemd dat het verzamelen, delen en duiden 

van informatie goed verliep en dat een snelle beeldvorming van het incident had plaatsgevonden. In 

meerdere gevallen is benoemd dat LCMS goed is gebruikt, zowel in plot als verslag.  Bij meerdere incidenten 

is aangegeven dat er in het (hectische) begin van het incident onvoldoende totaalbeeld was. 
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B2.3.2 De informatie is tijdig en actueel en bevat in elk geval het beeld en de aanpak van het 

incident, alsmede de genomen besluiten 
Voor dit onderwerp zijn in LCMS 12 van de 18 GRIP-opschalingen t/m 12-10-2019 bestudeerd. De overige 

6 opschalingen waren ten tijde van analyse afgesloten in LCMS en daarom niet in te zien7. Omdat alleen 

data in LCMS is geanalyseerd aan het einde van incidenten, is er niets meer te zeggen over de tijdigheid 

en actualiteit van de aanwezige informatie. Ook in evaluaties is het onderwerp van tijdigheid en actualiteit 

van informatie in LCMS niet expliciet naar voren gekomen. In de vernieuwde evaluatiesystematiek worden 

deze aspecten meegenomen in een online enquête voor betrokken functionarissen. 

 

Data toont dat de informatie in LCMS over het algemeen minimaal het beeld, aanpak en besluiten bevatte. 

 

In 83% van de bestudeerde GRIP-incidenten bevatte LCMS alle gevraagde informatie, aangevuld met 

andersoortige informatie zoals het vergaderschema en samenstelling van het crisisteam. In 17% van de 

GRIP-incidenten (twee keer) bevatte LCMS geen besluiten/actie lijst, waardoor het lastig was om de 

voortgang te volgen. In 33% van de incidenten (vier gevallen) zijn actiepunten voor de nafase niet 

benoemd in LCMS (paragraaf 0). 

 

 

B2.4 Crisiscommunicatie 

Informatie over crisiscommunicatie is vooral verkregen door aanvullend onderzoek. Getracht is om 

informatie te bemachtigen via verschillenden kanalen. Omdat er geen uitputtend onderzoek is verricht, valt 

er niet uit te sluiten dat bepaalde informatie niet is bemachtigd. Onderstaande paragrafen schetsen dus 

een beperkt beeld van de crisiscommunicatie binnen Veiligheidsregio Haaglanden. Op een aantal plaatsen 

is dit expliciet aangegeven ter verduidelijking van de context waarin de resultaten moeten worden 

geplaatst. 

  

B2.4.1 Communicatie is tijdig  
Data toont dat er over het algemeen tijdig is gecommuniceerd via Twitter. 

 

Om tijdigheid van communicatie te bepalen, is alleen Twitter als bron gebruikt. Het geschetste beeld geeft 

dus een beperkte indicatie van de situatie: (eerdere) communicatie via andere kanalen is niet 

meegenomen. In 100% van de bestudeerde GRIP-incidenten werd feitelijke informatie verstrekt via 

Twitter. Het ging dan om de informatie die op dat moment beschikbaar was (procesinformatie over de 

bestrijding van het incident). In 56% van de GRIP-incidenten werd de eerste feitelijke informatie binnen 

30 minuten na opschaling verstrekt (landelijke prestatie-eis8 is 30 minuten na aanvang van het incident9). 

De gemiddelde tijd voor eerste communicatie is 39 minuten na opschaling.  

 

B2.4.2 Communicatie vindt regelmatig plaats 
Data toont dat communicatie via Twitter over het algemeen regelmatig plaatsvond. De landelijke prestatie-

eis van 30 minuten is niet vaak gehaald, maar andere bronnen dan Twitter zijn niet bij de analyse gebruikt. 

 

                                                
7 Deze analyse van LCMS was aanvullend op de evaluaties. Omdat de 12 incidenten al een groot deel vormden van het 

tussentijdse totaal en de tijd beperkt was, is besloten om de overige 6 incidenten niet mee te nemen.  
8 “Een prestatie-eis legt vast welke prestatie met welk resultaat geleverd moet worden om van adequate bevolkingszorg 

te (kunnen) spreken. … De prestatie-eisen zijn indicatief.” (uit: IFV (2014), Bevolkingszorg op orde 2.0) 
9 Omdat ook de landelijke prestatie-eis van regelmatigheid 30 minuten is, kan ‘aanvang van het incident’ in dit geval 

gelezen worden als ‘moment van opschaling’. 
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Om te bepalen of communicatie regelmatig plaatsvond is Twitter gebruikt als bron. Omdat ook andere 

manieren voor communicatie gebruikt kunnen worden, welke niet per se te achterhalen zijn (zoals live 

radio-uitzendingen), betreft onderstaande een beperkt beeld. Aanvullende communicatie is niet 

meegenomen. De landelijke prestatie-eis qua regelmatigheid is iedere 30 minuten communicatie, mede op 

basis van behoeften van betrokkenen. De gemiddelde tijd tussen alle communicatieberichten op Twitter is 

1 uur en 27 seconden. Bij 58% van de berichten was de tussenliggende tijd minder dan een uur en bij 20% 

was de tussenliggende tijd minder dan 30 minuten. In 56% van de bestudeerde GRIP-incidenten was de 

gemiddelde tijd tussen communicatieberichten minder dan 1 uur. Updates werden ook gegeven via andere 

kanalen, zoals voorlichting bij een opvanglocatie, via radio of buurt whatsapps.  

 

B2.4.3 Communicatie is doelgericht 
Data toont aan dat communicatie, voor zover inzichtelijk, over het algemeen voldoende doelgericht was. 

 

Doelgerichtheid van communicatie is bepaald door voornamelijk Twitterberichten te analyseren, maar ook 

enkele andere bronnen zijn gebruikt. Bij doelgerichtheid van communicatie wordt onderscheid gemaakt 

tussen informatievoorziening, handelingsperspectief en betekenisgeving.  

 

 Informatievoorziening betreft het verstrekken van feitelijke informatie en vond plaats bij 100% van 

de incidenten. Met behulp van omgevingsanalyses werd de informatiebehoefte van burgers binnen 

gehaald. Daarna werd zo veel als mogelijk feitelijke informatie verstrekt op basis van de gebleken 

behoefte.  

 Handelingsperspectief, zoals “sluit deuren en ramen”, werd bij 47% van de incidenten gegeven. 

Het ontbreken van handelingsperspectief bij de overige 53% kan verschillende oorzaken hebben, 

bijvoorbeeld omdat het niet nodig was of omdat er ook op andere manieren is gecommuniceerd. 

Zo is bijvoorbeeld bij vier incidenten een liveblog bijgehouden op de gemeentelijke site of is een 

vraag-en-antwoord opgesteld.  

 Betekenisgeving betreft het duiden van het incident door de gemeente of burgemeester en werd 

bij 29% van de incidenten gevonden. Dit betekent niet dat het bij de overige 71% niet is gebeurd: 

betekenisgeving kan ook hebben plaatsgevonden op andere manieren, bijvoorbeeld doordat de 

burgemeester is langsgegaan. Uit omgevingsanalyses bleek overigens bij één incident een tekort 

aan ervaren betekenisgeving. 

 

B2.4.4 Er is sprake van doelgroepenbenadering (informatie op maat) 
Data toont dat er over het algemeen sprake was van doelgroepenbenadering.  

 

In 33% van de GRIP-incidenten is het niet gelukt te achterhalen of er sprake was van 

doelgroepenbenadering. In de overige gevallen was er 100% sprake van zichtbare doelgroepenbenadering. 

Er werd onderscheid gemaakt tussen direct betrokken personen (bewoners, omwonenden) en overige 

bevolking. Direct betrokken personen werden direct benaderd via bijvoorbeeld aanbellen, buurt whatsapp 

of voorlichting, maar ook meer indirect via (social) media. De overige bevolking via (social) media.  

 

B2.4.5 Het effect van de communicatie wordt gemonitord 
Data toont dat het effect van communicatie over het algemeen werd gemonitord. 

 

Om te bepalen of het effect van communicatie (actief) werd gemonitord, zijn omgevingsanalyses 

bestudeerd. Met behulp van omgevingsanalyses werd de informatiebehoefte van burgers binnen gehaald, 

zodat hier actief op ingesprongen kon worden. Bij 72% van de GRIP-incidenten zijn omgevingsanalyses 
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gemaakt, waarvan in 46% de analyses ook in LCMS zijn gedeeld. In 11% was er wel gemonitord, maar 

geen analyse gemaakt. In 17% was het niet te achterhalen of omgevingsanalyses waren gemaakt. 

  

B2.4.6 Overig: communicatie is afgestemd met partners 
Data toont dat communicatie over het algemeen was afgestemd met andere partijen. 

 

In 22% van de bestudeerde GRIP-incidenten kon niet achterhaald worden of communicatie was afgestemd 

met andere partijen, zoals de betreffende instanties of woningcorporaties. Van de GRIP-incidenten waar 

wel informatie over te vinden was, was in 86% afstemming geweest over communicatie.  

 

 

B2.5 Overdracht naar nafase 

Voor dit onderwerp zijn in LCMS 12 van de 18 GRIP-opschalingen bestudeerd. De overige 6 opschalingen 

waren ten tijde van analyse afgesloten in LCMS en daarom niet in te zien7.  

 

B2.5.1 Het moment van overdracht is logisch 
Over het algemeen is het moment van overdracht als positief ervaren en ook data toont dat het moment 

over het algemeen logisch was. 

 

In 83% van de bestudeerde GRIP-incidenten was het moment van afschalen logisch op basis van de situatie 

op dat moment. De situatie was bijvoorbeeld onder controle of alle bewoners waren opgevangen. In 17% 

(twee gevallen) had de overdracht mogelijk op een ander moment plaats kunnen vinden, het gaat hierbij 

om zowel het eerder als het later afschalen. In evaluaties is verder in meerdere gevallen aangegeven dat 

afschaling plaatsvond zodra het kon. Echter is ook benoemd in enkele gevallen dat er meer aandacht voor 

het moment van afschalen had kunnen zijn.  

 

B2.5.2 Over het moment van overdracht wordt gecommuniceerd 
Data toont dat er over het algemeen is gecommuniceerd over afschaling en ook de ervaring was over het 

algemeen positief. 

 

In 83% van de GRIP-incidenten ging afschaling in afstemming tussen of binnen crisisteams, wat ook in 

vele gevallen is aangegeven in evaluaties. Verder bleek in 67% van de incidenten dat de afschaling ook 

duidelijk te vinden was in LCMS en dat in 75% ook extern (via Twitter) is gecommuniceerd over afschaling. 

In 17% (twee gevallen) was de afstemming niet weergegeven in LCMS. Uit een enkele evaluatie bleek dat 

de afschaling minder unaniem was binnen het team.  

 

B2.5.3 De vervolgactiviteiten zijn eenduidig belegd 
Data toont dat over het algemeen vervolgactiviteiten zijn belegd in LCMS, inclusief verantwoordelijke. In 

evaluaties is het bespreken van de nafase over het algemeen als negatief ervaren. 

 

In 67% van de GRIP-incidenten zijn actiepunten benoemd in LCMS en is hier duidelijk een 

verantwoordelijke bij gegeven. In 17% (twee gevallen) is hiervoor niet de actielijst gebruikt, maar staan 

de openstaande acties in het beeld genoemd. In één geval kan aangenomen worden dat niet alle 

vervolgactiviteiten zijn benoemd, omdat communicatie bijvoorbeeld niet als actiepunt in LCMS voorkomt. 

In evaluaties is in meerdere gevallen is benoemd dat het bespreken van de nafase aandacht verdient, zodat 

het voor alle betrokkenen duidelijk is wat de aanpak, taken en verantwoordelijkheden zijn. 
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Bijlage 3 Aanbevelingen per MMT-lid 
 

 

Ronald Stoffer, Politie Eenheid Den Haag 

Aanbeveling 11 

 Beschrijf en stel vast wat de gewenste werkwijze binnen de VRH is met betrekking tot registratie 

in LCMS. Heb hierbij ook aandacht voor registratie van betrokken woningen en personen. Zorg 

vervolgens voor het vakbekwaam worden en blijven van functionarissen (zie paragraaf 3.6).  

 Verantwoordelijk: Ronald Stoffer, als taakveldhouder MIM. 

 Prio 2 

 

Aanbeveling 12 

 Beschrijf en stel vast wat de gewenste werkwijze binnen de VRH is met betrekking tot registratie 

in LCMS. Heb hierbij ook aandacht voor het bijhouden van de besluiten/actie lijst. Zorg vervolgens 

voor het vakbekwaam worden en blijven van functionarissen (zie paragraaf 3.6).  

 Verantwoordelijk: Ronald Stoffer, als taakveldhouder MIM. 

 Prio 2 

 

Vakbekwaam worden en blijven bij aanbevelingen: 3, 6, 8, 11, 15. 

 Verantwoordelijk: Ronald Stoffer, als kolomvertegenwoordiger politie. 

 

 

Jeffrey Schamper, Brandweer Haaglanden 

Aanbeveling 8 

 Beschrijf en stel vast wat de gewenste werkwijze binnen de VRH is, met betrekking tot de inzet 

van de CoPI-bak (het gehele proces van locatiebepaling tot plaatsing). Zorg vervolgens voor het 

vakbekwaam worden en blijven van functionarissen (zie paragraaf 3.6). 

 Verantwoordelijk: Jeffrey Schamper, als kolomvertegenwoordiger Brandweer. 

 Prio 1 

 

Aanbeveling 9 

 Neem controle van het werkzaam zijn van het internet mee in de wekelijkse check van de CoPI-

bak. 

 Bij het vaker voorkomen van storingen en haperingen tijdens controle: onderzoek wat de oorzaak 

kan zijn. 

 Verantwoordelijk: Jeffrey Schamper, als kolomvertegenwoordiger Brandweer. 

 Prio 2 

 

Vakbekwaam worden en blijven bij aanbevelingen: 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15. 

 Verantwoordelijk: Jeffrey Schamper, als taakveldhouder MOTOH. 

 

Vakbekwaam worden en blijven bij aanbevelingen: 3, 6, 8, 11, 15. 

 Verantwoordelijk: Jeffrey Schamper, als kolomvertegenwoordiger brandweer. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
 

 

 

30 – Vastgesteld MMT 

 
 

 

 

Sandra van der Burg, Bevolkingszorg 

Aanbeveling 13 

 Beschrijf en stel vast wat de gewenste, situationeel-afhankelijke prestaties voor crisiscommunicatie 

binnen de VRH zijn en meer specifiek de prestatie voor tijdigheid. Zorg vervolgens voor borging 

binnen de organisatie. 

 Verantwoordelijk: Sandra van der Burg, als kolomvertegenwoordiger Bevolkingszorg. Voor zowel 

prestatie-eis als borging. 

 Prio 2 

 

Aanbeveling 14 

 Beschrijf en stel vast wat de gewenste, situationeel-afhankelijke prestaties voor crisiscommunicatie 

binnen de VRH zijn en meer specifiek de prestatie voor regelmatigheid. Zorg vervolgens voor 

borging binnen de organisatie. 

 Verantwoordelijk: Sandra van der Burg, als kolomvertegenwoordiger Bevolkingszorg. Voor zowel 

prestatie-eis als borging. 

 Prio 1 

 

Vakbekwaam worden en blijven bij aanbevelingen: 3, 6, 8, 11, 15. 

 Verantwoordelijk: Sandra van der Burg, als kolomvertegenwoordiger bevolkingszorg. 

 

Marieke Roos, Gemeente Den Haag 

Aanbeveling 3 

 Beschrijf en stel vast wat de gewenste werkwijze binnen de VRH is om een verandering van GRIP-

niveau binnen de gehele crisisorganisatie bekend te maken. Neem hierbij in ieder geval op met wie 

en hoe de reden van opschaling in ieder geval moet worden gedeeld. Zorg vervolgens voor het 

vakbekwaam worden en blijven van functionarissen (zie paragraaf 3.6). 

 Verantwoordelijk: Friso van Harsselaar, als taakveldhouder Planvorming, en Marieke Roos, als 

projectleider Operationeel Handboek. 

 Prio 1 

 

Aanbeveling 5 

 Beschrijf en stel vast wat de gewenste werkwijze binnen de VRH is met betrekking tot afstemming 

tussen crisisteams. Maak bijvoorbeeld ook een overzicht van onderwerpen die besproken moeten 

worden. Denk hierbij aan taakverdeling, overlegmomenten, verandering van GRIP-niveau (en dus 

verandering van taak en rol). Zorg vervolgens voor het vakbekwaam worden en blijven van 

functionarissen (zie paragraaf 3.6). 

 Verantwoordelijk: Friso van Harsselaar, als taakveldhouder Planvorming, en Marieke Roos, als 

projectleider Operationeel Handboek. 

 Prio 2 

 

Aanbevelingen 6  

 Beschrijf en stel vast wat de gewenste werkwijze binnen de VRH is om te komen tot een besluit 

over opschaling. Zorg vervolgens voor het vakbekwaam worden en blijven van functionarissen (zie 

paragraaf 3.6). 

 Verantwoordelijk: Friso van Harsselaar, als taakveldhouder Planvorming, en Marieke Roos, als 

projectleider Operationeel Handboek. 

 Prio 2 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
 

 

 

31 – Vastgesteld MMT 

 
 

 

 

Aanbeveling 7 

 Beschrijf en stel vast wat de gewenste overlegstructuur binnen de VRH is voor crisisteams en welke 

informatie in ieder geval dient te worden vastgelegd. Zorg vervolgens voor het vakbekwaam 

worden en blijven van functionarissen (zie paragraaf 3.6). 

 Verantwoordelijk: Friso van Harsselaar, als taakveldhouder Planvorming, en Marieke Roos, als 

projectleider Operationeel Handboek. 

 Prio 2 

 

Aanbeveling 15 

 Beschrijf en stel vast wat de gewenste werkwijze binnen de VRH is om te komen tot een duidelijke 

en volledige overdracht naar de nafase. Heb hierbij aandacht voor onder andere de aanpak, taken 

en verantwoordelijkheden van verschillende kolommen/organisaties. Heb ook aandacht voor het 

informatieproces (delen van informatie/afspraken; zie ook aanbeveling 13). Zorg vervolgens voor 

het vakbekwaam worden en blijven van functionarissen (zie paragraaf 3.6). 

 Verantwoordelijk: Friso van Harsselaar, als taakveldhouder Planvorming, en Marieke Roos, als 

projectleider Operationeel Handboek. 

 Prio 2 

 

 

Martine Dijkstra, GMK Den Haag 

Aanbeveling 1 

 Werk de organisatie van de CaCo zo spoedig mogelijk uit, stel een inrichtingsmodel vast en zorg 

voor een snelle implementatie. 

 Verantwoordelijk: Martine Dijkstra, als kolomvertegenwoordiger GMK Den Haag. 

 Prio 1 

 

Aanbeveling 2 

 Gelijk aan aanbeveling 1 

 

Aanbeveling 4 

 Onderzoek wat de mogelijkheden zijn om bij grootschalige alarmering door de Brandweer een meer 

specifieke duiding mee te geven aan functionarissen uit crisisteams. Denk bijvoorbeeld aan een 

andere classificatie uit de Landelijke Meldingsclassificaties (‘Steekpartij’ in plaats van ‘Ass. politie’), 

aan het gebruik van een kort ingesproken bericht (zoals VRR de Communicator gebruikt) of aan 

het gebruik van een Regionale Meld Groep op de portofoon (zoals de Veiligheidsregio’s in Noord 

Nederland doen). Implementeer vervolgens één van de mogelijkheden binnen VRH.  

 Verantwoordelijk: Martine Dijkstra, als kolomvertegenwoordiger GMK Den Haag.  

 Prio 1 

 

Aanbeveling 10 

 Gelijk aan aanbeveling 1 

 

Vakbekwaam worden en blijven bij aanbevelingen: 3, 6, 8, 11, 15. 

 Verantwoordelijk: Martine Dijkstra, als kolomvertegenwoordiger GMK Den Haag. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
 

 

 

32 – Vastgesteld MMT 

 
 

 

 

Friso van Harsselaar, Crisismanagement 

Aanbeveling 3 

 Beschrijf en stel vast wat de gewenste werkwijze binnen de VRH is om een verandering van GRIP-

niveau binnen de gehele crisisorganisatie bekend te maken. Neem hierbij in ieder geval op met wie 

en hoe de reden van opschaling in ieder geval moet worden gedeeld. Zorg vervolgens voor het 

vakbekwaam worden en blijven van functionarissen (zie paragraaf 3.6). 

 Verantwoordelijk: Friso van Harsselaar, als taakveldhouder Planvorming, en Marieke Roos, als 

projectleider Operationeel Handboek. 

 Prio 1 

 

Aanbeveling 5 

 Beschrijf en stel vast wat de gewenste werkwijze binnen de VRH is met betrekking tot afstemming 

tussen crisisteams. Maak bijvoorbeeld ook een overzicht van onderwerpen die besproken moeten 

worden. Denk hierbij aan taakverdeling, overlegmomenten, verandering van GRIP-niveau (en dus 

verandering van taak en rol). Zorg vervolgens voor het vakbekwaam worden en blijven van 

functionarissen (zie paragraaf 3.6). 

 Verantwoordelijk: Friso van Harsselaar, als taakveldhouder Planvorming, en Marieke Roos, als 

projectleider Operationeel Handboek. 

 Prio 2 

 

Aanbevelingen 6  

 Beschrijf en stel vast wat de gewenste werkwijze binnen de VRH is om te komen tot een besluit 

over opschaling. Zorg vervolgens voor het vakbekwaam worden en blijven van functionarissen (zie 

paragraaf 3.6). 

 Verantwoordelijk: Friso van Harsselaar, als taakveldhouder Planvorming, en Marieke Roos, als 

projectleider Operationeel Handboek. 

 Prio 2 

 

Aanbeveling 7 

 Beschrijf en stel vast wat de gewenste overlegstructuur binnen de VRH is voor crisisteams en welke 

informatie in ieder geval dient te worden vastgelegd. Zorg vervolgens voor het vakbekwaam 

worden en blijven van functionarissen (zie paragraaf 3.6). 

 Verantwoordelijk: Friso van Harsselaar, als taakveldhouder Planvorming, en Marieke Roos, als 

projectleider Operationeel Handboek. 

 Prio 2 

 

Aanbeveling 15 

 Beschrijf en stel vast wat de gewenste werkwijze binnen de VRH is om te komen tot een duidelijke 

en volledige overdracht naar de nafase. Heb hierbij aandacht voor onder andere de aanpak, taken 

en verantwoordelijkheden van verschillende kolommen/organisaties. Heb ook aandacht voor het 

informatieproces (delen van informatie/afspraken; zie ook aanbeveling 13). Zorg vervolgens voor 

het vakbekwaam worden en blijven van functionarissen (zie paragraaf 3.6). 

 Verantwoordelijk: Friso van Harsselaar, als taakveldhouder Planvorming, en Marieke Roos, als 

projectleider Operationeel Handboek. 

 Prio 2. 

 

 

Noortje Bolten, GHOR 

Vakbekwaam worden en blijven bij aanbevelingen: 3, 6, 8, 11, 15. 

 Verantwoordelijk: Noortje Bolten, als kolomvertegenwoordiger GHOR. 

 


