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Opdracht voor bevolkingszorg 2013 Gooi en Vechtstreek en Flevoland 
Onze uitgangspunten zijn: 
 

De Wet veiligheidsregio, het rapport Bruinooge 'Bevolkingszorg op orde', ‘Nodig of Overbodig’ 
en de uitkomsten van het landelijke project ‘Grooter’ zijn uitgangspunt bij het beschrijven 
van de nieuwe warme organisatie voor de veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en 
Vechtstreek; De prestatie-eisen van Bruinooge zijn leidend. 
 
In het project Bevolkingszorg worden conform het advies ‘Bevolkingszorg op orde’ drie 
processen onderscheiden: crisiscommunicatie, acute bevolkingszorg en herstelzorg. 
 
Het aantal functies voor bevolkingszorg binnen de crisisorganisatie kan door het maken van 
de keuze voor drie processen in bevolkingszorg, regionalisering en poulevorming, worden 
verminderd, waarbij de kwaliteit van de betrokken medewerkers door praktijkervaring, 
opleiding, trainen en oefenen, verbetert.  
 
Er is eenheid van beleid voor de bevolkingszorg in de Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek 
en Flevoland. Voorstellen die we doen verschillen alleen op basis van geografie of lokale 
bestuurlijke eisen; maatwerk moet kunnen. 
 
Bij de ontwikkeling van de bevolkingszorg wordt samengewerkt met de veiligheidsregio 
Utrecht. Wederzijdse ontwikkelingen worden gedeeld en op elkaar afgestemd, zodat beide 
regio’s elkaar kunnen versterken  
 
Uitgangspunt is interregionaal voorsorteren, bovenregionaal voor Flevoland en Gooi- en 
Vechtstreek. Samen met Utrecht als het kan. Gemeentelijk waar dat gewenst is.  
 
Organiseren binnen het voor de veiligheidsbesturen beschikbaar gestelde budget.  
 
Wat is bereikt in het eerste kwartaal van 2014 voor Gooi- en Vechtstreek en Flevoland 
 

Vanuit het project bevolkingszorg zijn voor de processen crisiscommunicatie, acute 
bevolkingszorg, herstelzorg en informatie-, ondersteunings- en capaciteitsmanagement alle 
functies helder in kaart gebracht en kort beschreven, zodanig dat duidelijk is wat er tijdens 
een crisis moet gebeuren. 
 
Bij de beschrijving van functies wordt zoveel mogelijk gestreefd naar bovenlokale invulling, 
voor zover dit past binnen de door het veiligheidsbestuur vastgestelde opkomsttijden. 
 
Deze beschrijvingen zijn de basis voor opleiden, trainen en oefenen. Het plan daartoe wordt 
in 2013 vastgesteld. Uitvoering vindt voor iedere functie structureel plaats in 2014. 
 
Er is samenwerking georganiseerd met de veiligheidsregio Utrecht op het gebied van 
opleiden, training en oefenen. Basis hiervoor is een gelijke beschrijving van functies in de 
drie veiligheidsregio’s, waardoor ondersteuning tussen de veiligheidsregio’s tijdens een crisis 
mogelijk is. 
 
Duidelijk is welke middelen er voor Bevolkingszorg nodig zijn. Voorkeur voor één locatie voor 
bevolkingszorg. 
 
Er is vastgesteld waarin iedere gemeente zelfstandig moet voorzien ten tijde van crises en dit 
wordt gemonitord. (bijvoorbeeld het testen van opvanglocaties, het voldoende opleiden, 
trainen en oefenen van personeel en het tijdig op kunnen komen). 
 
Eén bureau bevolkingzorg op bij voorkeur op één locatie georganiseerd op basis van een op 
elkaar afgestemde begroting bevolkingszorg als onderdeel van de begroting van de beide 
veiligheidsregio’s. Eén formatiepunt. 
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Het document Grooter in één oogopslag kun je digitaal in PDF opvragen bij 

 

Diana Bolding officemanager Bevolkingszorg 

 

diana.bolding@brandweergooivecht.nl 

 

 

  

mailto:diana.bolding@brandweergooivecht.nl
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De prestatie-eisen 
Prestatie-eisen voor crisiscommunicatie 
 
Zorgvraag van de samenleving 
Betrokkenen hebben tijdens een ramp of crisis feitelijke informatie nodig zodat zij zelf in actie kunnen 
komen. Wanneer de feitelijke informatie onvoldoende perspectief biedt,hebben deze betrokkenen: 
 
• richtinggevende handelingsperspectieven nodig, zodat zij alsnog door het maken van een eigen afweging 
in actie kunnen komen of 
• een concrete instructie nodig die ze meer dwingend vertelt wat ze moeten doen. 
 
Voor verminderd zelfredzamen geldt dat zij afhankelijk zijn van de hulp van derden en daardoor in mindere 
mate afhankelijk zijn van informatie. De informatie – en daarmee de crisiscommunicatie –is tijdens een 
crisis dan ook vooral bedoeld voor de zelfredzame betrokkenen. 
 
Crises leiden over het algemeen tot onrust in de samenleving, een kernelement van crises is immers (de 
perceptie) dat maatschappelijke basisprincipes worden bedreigd. Burgers en bedrijven kijken in dergelijke 
situaties naar de overheid voor een richtinggevend en daarmee ‘rustgevend’ perspectief dat hun eigen 
handelen binnen de bredere context van de crisis plaatst. De hiervoor vaak gebruikte term is ‘duiding’. 
 
Bevolkingszorg vanuit de overheid 
Crisiscommunicatie vanuit de overheid bestaat uit: 
 
• het leveren van feitelijke informatie. Deze informatie sluit zoveel mogelijk aan bij de informatiebehoefte 
van de betrokkenen. Wanneer deze feitelijke informatie onvoldoende perspectief biedt, geeft de overheid 
richtinggevende handelingsperspectieven, dat wil zeggen dat zij beschrijft wat de effecten van de crisis voor 
de betrokkenen zijn. Betrokkenen kunnen hierdoor alsnog zelf in actie komen. 
• het geven van een concrete instructie. Vanuit het perspectief van de zelfredzame rationele burger is het 
wenselijk om het geven van instructies zoveel mogelijk te beperken. Instructies zijn veelal overbodig 
wanneer passende informatie snel wordt verspreid. 
• het duiden van de crisis, dat wil zeggen het door een boegbeeld van de overheid benoemen van (een 
richtinggevend handelingsperspectief voor burgers binnen) de bredere context waarbinnen de crisis 
plaatsvindt. Het is bijvoorbeeld van belang tijdens crises dat wordt benadrukt dat mensen zo zelfredzaam 
mogelijk moeten zijn zodat de overheid zich kan richten op verminderd zelfredzamen en dat ook burgers 
waar mogelijk hun medeburgers helpen. 
40 

Concretisering in prestatie-eisen 
 
Zelfredzamen 
Feitelijke informatie 
Prestatie-eis Crisiscommunicatie (1) 
De overheid stimuleert vooraf en tijdens crises dat betrokkenen zichzelf en elkaar informeren. 
Prestatie-eis Crisiscommunicatie (2) 
Uiterlijk 30 minuten na aanvang van het incident wordt feitelijke informatie beschikbaar gesteld aan de 
betrokkenen, zodat zij zelfredzaam kunnen handelen. Duiding 
Prestatie-eis Crisiscommunicatie(3) 
Het boegbeeld (‘het gezicht van de overheid’) geeft binnen een uur na aanvang van het incident duiding aan 
de crisis door afhankelijk van de situatie burgers op te roepen tot (zelf)redzaamheid. 
Verminderd zelfredzamen 
Feitelijke informatie 
Prestatie-eis Crisiscommunicatie (4) 
Iedere 30 minuten wordt via de (sociale) media en op geëigende momenten via andere middelen (zoals 
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bewonersbrieven) mede op basis van behoeften van betrokkenen feitelijke informatie beschikbaar gesteld. 
Indien nodig worden concrete handelingsperspectieven geboden. Instructie 
Prestatie-eis Crisiscommunicatie (5) 
Waar nodig worden aanvullend concrete instructies verstrekt aan de betrokkenen. Duiding 
Prestatie-eis Crisiscommunicatie (6) 
Het boegbeeld (‘het gezicht van de overheid’) geeft binnen een uur na aanvang van het incident duiding aan 
de crisis door afhankelijk van de situatie: 
• de geschoktheid van de samenleving te adresseren 
• burgers op te roepen om te handelen voor het algemene brede belang. 
Prestatie-eis Crisiscommunicatie (7) 
Iedere 2 uur daarna duidt het boegbeeld, afhankelijk van de situatie, opnieuw de crisis. 
 

Prestatie-eisen voor acute bevolkingszorg 
 

Opvang en Verzorging 
Zorgvraag van de samenleving 
De meeste betrokkenen voorzien zichzelf in opvang en verzorging door gebruik te maken van hun sociale 
netwerk. Een deel van deze in aanvang ontredderde betrokkenen maken kort na het incident wel even 
gebruik van een (tijdelijke) opvanglocatie omdat zij daar ‘even op adem kunnen komen’ en op zoek zijn naar 
informatie. Deze mensen verlaten echter snel, al dan niet met enige hulp vanuit de overheid weer de 
opvanglocatie. Betrokkenen die niet in hun opvang en verzorging kunnen voorzien, hebben tijdelijke opvang 
nodig. Dit zijn over het algemeen betrokkenen die niet-gewond en lichtgewond zijn en die op dat moment 
geen beroep kunnen doen op hun sociale netwerk. Een deel van de samenleving helpt hier bij: tijdens de 
ramp helpen omstanders door bijvoorbeeld tijdelijk hun woonruimte ter beschikking te stellen en/of 
ondersteuning te bieden door betrokkenen naar een tijdelijke, soms door redzame omstanders 
georganiseerde, opvanglocatie te helpen. Ook verrichten omstanders in de opvanglocatie hand- en 
spandiensten. 
 
Bevolkingszorg vanuit overheid 
Aan de betrokkenen die niet zelf kunnen voorzien in de eigen opvang en verzorging wordt voor de eerste 
periode een bij de situatie passende opvang en verzorging geboden. Er worden voorzieningen getroffen 
voor de eerste primaire levensbehoeften van betrokkenen die opvang en verzorging nodig hebben. 
Betrokkenen die zelfredzaam zijn, worden gestimuleerd om zo veel mogelijk zelf hun opvang en verzorging 
te organiseren. 
42 
Concretisering in prestatie-eisen 
 
Zelfredzamen 
Prestatie-eis Opvang en verzorging (1) 
Zelfredzame betrokkenen worden gestimuleerd of waar nodig gefaciliteerd bij het zelfstandig voorzien in 
hun opvang en verzorging. 
Prestatie-eis Opvang en verzorging (2) 
Daar waar mogelijk wordt aangesloten bij de maatregelen die door redzame omstanders zijn geïnitieerd. 
Verminderd zelfredzamen 
Prestatie-eis Opvang en verzorging (3) 
Passende opvang en verzorging wordt uiterlijk 3 uur na aanvang van het incident geleverd. Dat wil zeggen 
dat ten minste onderdak, drinken en voedsel, sanitaire voorzieningen en toegang tot informatie en indien 
aan de orde een slaapplaats of EHBO is georganiseerd. 
Prestatie-eis Opvang en verzorging (4) 
Er wordt opvang en verzorging geregeld of georganiseerd die past bij de capaciteit van maximaal 10% van 
de betrokkenen met een absoluut maximum van 200 personen. 
Prestatie-eis Opvang en verzorging (5) 
Er wordt, indien aan de orde, uiterlijk binnen 48 uur tijdelijke huisvesting geregeld. 
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Prestatie-eis Opvang en verzorging (6) 
Daar waar nodig en mogelijk worden redzame burgers in staat gesteld een bijdrage te leveren bij de opvang 
en verzorging. 
 

Informeren van verwanten 
Zorgvraag van de samenleving 
Verwanten willen informatie over de betrokkenheid van hunfamilielid/kennis bij het incident. In het 
bijzonder willen zij weten wat de status en de locatie van de betrokkene is. De meeste betrokkenen, 
zo leert de ervaring, informeren zelfstandig hun verwanten. 
(2)Een deel van de betrokkenen is echter niet in staat om zelfstandig hun verwant(en) te informeren. Deze 
groep bestaat deels uit betrokkenen die fysiek dan wel mentaal niet in staat is om zelfstandig contact op te 
nemen met hun verwanten. Hieronder vallen vanzelfsprekend de dodelijke slachtoffers. Verder behoren tot 
deze groep ook betrokkenen die in het ‘ normale’ leven al afhankelijk zijn van anderen. Denk aan: kleine 
kinderen, demente bejaarden of personen met een bepaalde handicap. In sommige gevallen worden de 
verwanten van betrokkenen die niet zelf hun verwant(en) kunnen informeren, geïnformeerd door 
andere betrokkenen, omstanders of hulpverleners ter plaatse. 
 
Bevolkingszorg vanuit de overheid 
Verwanten die niet door de betrokkene zelf of door andere betrokkenen, behulpzame omstanders of 
hulpverleners ter plaatse (kunnen) worden geïnformeerd, worden door de overheid geïnformeerd. 
(2) Zie Helsloot et al (2010). 
44 
Concretisering in prestatie-eisen 
 
Zelfredzamen 
Prestatie-eis Informeren van verwanten (1) 
Zelfredzame betrokkenen worden gestimuleerd om actief contact te zoeken met (de contactpersoon van) 
de verwanten. 
Prestatie-eis Informeren van verwanten (2) 
Zelfredzame betrokkenen worden waar nodig gefaciliteerd bij het in contact komen met verwanten. 
Prestatie-eis Informeren van verwanten (3) 
Verwanten worden gestimuleerd en waar nodig gefaciliteerd bij het vinden van een betrokken 
familielid/kennis. 
Verminderd zelfredzamen 
Prestatie-eis Informeren van verwanten (4) 
Uiterlijk 8 uur na aanvang van de (acute) crisis zijn minimaal 500 verwanten die zich bij de frontoffice 
hebben gemeld, geïnformeerd over (het verloop van) het proces. 
Prestatie-eis Informeren van verwanten (5) 
Verwanten die na 8 uur na aanvang van de (acute) crisis nog in onzekerheid zijn over het lot van de 
betrokkene die zij zoeken, worden elke 4 uur actief over de status van het proces geïnformeerd. 
Prestatie-eis Informeren van verwanten (6) 
Verwanten die na 24 uur na aanvang van de (acute) crisis nog in onwetendheid zijn, krijgen een individuele 
contactpersoon toegewezen die hen regelmatig en naar behoefte informeert over en, indien aan de orde, 
betrekt bij het identificatieproces. 
Prestatie-eis Informeren van verwanten (7) 
Het boegbeeld legt als onderdeel van de duiding uit hoe het proces ‘informeren van verwanten’ is 
georganiseerd en welke problematiek dit met zich meebrengt (waaronder zorgvuldigheid versus snelheid). 
 

Prestatie-eisen voor herstelzorg 
Zorgvraag van de samenleving 
Op enig moment keren betrokkenen terug naar de reguliere situatie. De meeste betrokkenen zijn met 
behulp van hun sociale netwerk zelf in staat om hun leven weer op te pakken: zij verhalen de geleden 
schade bij hun verzekeringen, regelen vervangende woonruimte of gaan bij eventueel psychische en/of 
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medische klachten naar de huisarts. Met andere woorden, afhankelijk van (de noodzakelijke) behoeften 
zoeken betrokkenen in deze fase contact met de professionele hulpverlening, dit kan zowel medische, 
psychosociale, maatschappelijke als financiële hulpverlening zijn. Na een ramp kan in de samenleving de 
behoefte bestaan aan collectieve verwerking van de gebeurtenis. In veel gevallen gaat het hierbij om de 
behoefte aan ‘een gezamenlijk moment’ ter herdenking van de slachtoffers en het leed dat de samenleving 
is aangedaan. 
 
Bevolkingszorg vanuit de overheid 
Afhankelijk van de aard en omvang van de crisis is herstelzorg vanuit de overheid nodig. Deze zorg varieert 
van: 
• zorg aan (individuele) betrokkenen (bewonersbijeenkomsten, verwijzing naar gespecialiseerde en/of 
professionele instanties met betrekking tot bijvoorbeeld schadeafhandeling, psychosociale nazorg, etcetera) 
• zorg aan de samenleving als geheel (collectieve rouwverwerking door het organiseren van stille tochten, 
herdenkingsbijeenkomsten) 
• zorg aan de eigen organisatie (organiseren, begeleiden of uitvoeren van onderzoeken, organiseren van 
psychosociale nazorg aan medewerkers, controleren vergunningverlening, schadeafhandeling van eigen 
gelede schade, afleggen van verantwoording, etcetera). 
46 
Concretisering in prestatie-eisen 
 
Zelfredzamen 
Prestatie-eis Herstelzorg (1) 
Berokkenen worden gestimuleerd om via de reguliere weg contact te zoeken met de benodigde 
ulpverlenende instantie(s) voor de herstelzorg. 
Prestatie-eis Herstelzorg (2) 
Betrokkenen die zich (toch) bij de overheid melden voor (een vorm van) herstelzorg worden gefaciliteerd bij 
het in contact komen met de desbetreffende hulpverlenende instantie(s). 
Prestatie-eis Herstelzorg (3) 
Betrokkenen kunnen zich, indien daar behoefte aan is, registreren zodat zij op de hoogte worden gehouden 
van de afhandeling van de crisis. Zij worden daarbij gefaciliteerd door de overheid ( zelfregistratie). 
Verminderd zelfredzamen 
Prestatie-eis Herstelzorg (4) 
Binnen 24 uur is een plan van aanpak voor de herstelfase opgesteld, waarin aandacht is voor: 
• interne procesorganisatie 
• de wijze waarop slachtoffers ondersteund worden als het gaat om de schadeafhandeling, verwijzing naar 
psychosociale hulpverlening, etcetera 
• collectieve rouwverwerking 
• zorg aan de eigen organisatie. 
Prestatie-eis Herstelzorg (5) 
Er wordt een publieksenquête gehouden om de tevredenheid onder de betrokkenen over de bevolkingszorg 
inzichtelijk te maken. 
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 4 Organogrammen / schema’s 
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5.1 Functiekaarten Communicatie 
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Assistent communicatie ROT en BT                                   

 
Functiebenaming 
 

Assistent communicatie (regionaal operationeel team of beleidsteam)  

Positionering van de functie De assistent communicatie maakt deel uit van de taakorganisatie communicatie en neemt plaats 
in het ROT en/of BT ter ondersteuning van de communicatieadviseur communicatie. Hij zorgt 
voor versnelling en continuïteit van informatie tussen de communicatieadviseur en de 
taakorganisatie communicatie.  

Relatie met GRIP structuur   
 

Het proces communicatie wordt vanaf GRIP 1 opgestart. De assistent communicatie wordt vanaf 
GRIP 2 gealarmeerd. 

Wijze van alarmeren 
 

De assistent communicatie wordt telefonisch gealarmeerd door (of uit opdracht van) het hoofd 
taakorganisatie communicatie. 
 

Opkomsttijd   
 

Uiterlijk 90 minuten 

Bevoegdheden/mandaat  Nvt. 

Afspraken m.b.t. piketpoule 
(hard of zacht)  
 

- De functie wordt ingevuld op basis van vrije instroom/zacht piket 
- De functie is opgenomen in een regionale pool voor Flevoland en Gooi en Vechtstreek 
 

Vakbekwaamheidseisen 
(Grooter!) 
 

De assistent communicatie dient te beschikken over: 
- HBO+/WO werk- en denkniveau  
- Kennis van en ervaring met een politiek/bestuurlijke omgeving  
- Kennis en inzicht in de multidisciplinaire crisisorganisatie 
- Basisopleiding bevolkingszorg 
- Proces- en functiegerichte opleiding crisiscommunicatie 
- Functieaanwijzing communicatieadviseur ROT (en hierdoor ook assistent communicatie) 
 
Naast de basiseisen zijn de volgende competenties van belang: 
- Stressbestendigheid 
- Overtuigingskracht 
- Onafhankelijk 
- Communicatief sterk 

Beschrijving werkzaamheden 
(op hoofdlijnen) 
 

1. Zorgdragen voor het informatieproces in de taakorganisatie Communicatie. 
2. Faciliteren van de taakorganisatie Communicatie met beschikbare informatie uit alle 
tabbladen van LCMS en eventueel andere bronnen. 
3. Toezien op volledigheid, actualiteit en juistheid van de bijdrage aan het informatiebeeld, 
vanuit het perspectief van de taakorganisatie Communicatie. 

Beschrijving relatie met 
andere processen 
 

 

Ondersteunende middelen 
 

- Draaiboek/deelplan communicatie 
- Taakkaart 
- Mandaatbesluit crisiscommunicatie 
- Bereikbaarheidslijst medewerkers communicatie 
- Bereikbaarheidslijst/netwerkkaart contactpersonen communicatie andere overheden en 

externe partners 
- (Mobiele) ICT en communicatiemiddelen (GSM) 
- (Mobiel) internet met toegang tot LCMS, social media en e-mail 
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Communicatieadviseur team analyse & advies                                                                                       

 
Functiebenaming 
 

Communicatieadviseur team analyse en advies 
 

Positionering van de functie De communicatieadviseur maakt deel uit van de taakorganisatie Communicatie en ontvangt 
leiding van de teamleider analyse en advies. Hij interpreteert de omgevingsanalyse en adviseert 
over de communicatiestrategie en aanpak. 

Relatie met GRIP structuur   
 

Het proces communicatie wordt vanaf GRIP 1 opgestart. De communicatieadviseur team analyse 
en advies wordt vanaf GRIP 2 gealarmeerd of indien zijn aanwezigheid is gewenst. 

Wijze van alarmeren 
 

De communicatieadviseur team analyse en advies wordt telefonisch gealarmeerd door (of uit 
opdracht van) het hoofd taakorganisatie communicatie. 
 

Opkomsttijd   
 

Uiterlijk 90 minuten 

Bevoegdheden/mandaat Nvt. 

Afspraken m.b.t. piketpoule 
(hard of zacht)  

- De functie wordt ingevuld op basis van vrije instroom/zacht piket 
- De functie is opgenomen in een regionale pool voor Flevoland en Gooi en Vechtstreek 
 

Vakbekwaamheidseisen 
(Grooter!) 
 

De communicatieadviseur dient te beschikken over: 
- HBO+/WO werk- en denkniveau  
- Kennis van en ervaring met een politiek/bestuurlijke omgeving  
- Kennis en inzicht in de multidisciplinaire crisisorganisatie 
- Basisopleiding bevolkingszorg 
- Proces- en functiegerichte opleiding crisiscommunicatie 
- Functieaanwijzing communicatieadviseur ROT 
 
Naast de basiseisen zijn de volgende competenties van belang: 
- Stressbestendigheid 
- Overtuigingskracht 
- Onafhankelijk 
- Communicatief sterk 

Beschrijving werkzaamheden 
(op hoofdlijnen) 
 

1. Uitvoeren inzetplan Analyse en advies 
2. Adviseren en informeren van teamleider Analyse en advies en de communicatieadviseur BT 
over de (strategische) communicatieaanpak 
3. Adviseren van de teamleider Pers- en publieksvoorlichting over de communicatieve 
implicaties van de aangereikte omgevingsanalyse(s) 

Beschrijving relatie met 
andere processen 

 
 

Ondersteunende middelen 
 

- Draaiboek/deelplan communicatie 
- Taakkaart 
- Mandaatbesluit crisiscommunicatie 
- Bereikbaarheidslijst medewerkers communicatie 
- Bereikbaarheidslijst/netwerkkaart contactpersonen communicatie andere overheden en 

externe partners 
- (Mobiele) ICT en communicatiemiddelen (GSM) 
- (Mobiel) internet met toegang tot LCMS, social media en e-mail 
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Communicatieadviseur BT                                         

 
Functie-benaming 
 

Communicatieadviseur BT 
 

Plaats van de functie ( in  
rampenstaf, stafsectie of 
actiecentrum)  

De communicatieadviseur BT is lid van het (gemeentelijk of regionaal) beleidsteam en maakt 
deel uit van de taakorganisatie Communicatie. 

Relatie met GRIP structuur   
 

Het proces communicatie wordt vanaf GRIP 1 opgestart. De Communicatieadviseur BT wordt 
vanaf GRIP 3 gealarmeerd. 

Wijze van alarmeren 
 

Alarmering gebeurt middels de communicator in de gemeenschappelijke meldkamer. 

Opkomsttijd   
 

60 minuten 

Bevoegdheden/mandaat Nvt 

Afspraken m.b.t. piketpoule 
(hard of zacht)  
 

- De functie heeft een hard piket met verplichte opkomst. 
- De functie is opgenomen in een regionale pool voor Flevoland en Gooi en Vechtstreek 
 

Vakbekwaamheidseisen 
(Grooter!) 
 

De communicatieadviseur BT dient te beschikken over: 
- HBO+/WO werk- en denkniveau  
- Kennis van en ervaring met een politiek/bestuurlijke omgeving  
- Basisopleiding bevolkingszorg 
- Procesopleiding crisiscommunicatie 
- Functiegerichte opleiding crisiscommunicatie 
 
Naast de gewenste basiseisen zijn de volgende competenties relevant: 
- Stressbestendigheid 
- Overtuigingskracht 
- Onafhankelijk 
- Communicatief sterk 

Beschrijving werkzaamheden 
(op hoofdlijnen) 
 

1. Adviseren en informeren van het beleidsteam over de (strategische) communicatieaanpak.  
2. Adviseren van het beleidsteam over communicatieve implicaties van wat ter tafel komt 
tijdens de vergadering van het beleidsteam.  
3. Adviseren van de burgemeester en/of voorzitter van de veiligheidsregio over het vervullen 
van zijn rol als boegbeeld en burgervader (betekenisgeving).  
4. Informeren van het hoofd taakorganisatie over de besluiten van het beleidsteam.  

Beschrijving relatie met 
andere processen 
 

 
 
 
 

Ondersteunende middelen 
 

- Draaiboek/deelplan communicatie 
- Taakkaart 
- Mandaatbesluit crisiscommunicatie 
- Bereikbaarheidslijst medewerkers communicatie 
- Bereikbaarheidslijst/netwerkkaart contactpersonen communicatie andere overheden en 

externe partners 
- (Mobiele) ICT en communicatiemiddelen (GSM) 
- (Mobiel) internet met toegang tot LCMS, social media en e-mail 
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Communicatieadviseur Copi                               

                                                   
Functie-benaming 
 

Communicatieadviseur Copi 
 

Positionering van de functie De communicatieadviseur CoPI is lid van het commando plaats incident en maakt deel uit van 
de taakorganisatie Communicatie. Hij adviseert en informeert het CoPI over de (operationele) 
aspecten van de communicatie-aanpak. Verder verzorgt hij de woordvoering op de plaats 
incident. 

Relatie met GRIP structuur   Het proces communicatie wordt vanaf GRIP 1 opgestart. De Communicatieadviseur Copi wordt 
vanaf GRIP 1 gealarmeerd. 

Wijze van alarmeren 
 

Alarmering gebeurt middels de communicator vanuit de gemeenschappelijke meldkamer. De 
communicatieadviseur ontvangt een bericht op de pager en/of telefoon. 

Opkomsttijd   30 minuten 

Bevoegdheden/mandaat  
 

Heeft het mandaat om (binnen het regionale mandaatbesluit) de benodigde opdrachten te 
geven en activiteiten uit te (laten) voeren, zonder voorafgaande autorisaties door de leider 
CoPI of de burgemeester. 

Afspraken m.b.t. piketpoule 
(hard of zacht)  

- De functie heeft een hard piket met verplichte opkomst. 
- De functie wordt uitgevoerd door voorlichters van de politie en/of de brandweer 

Vakbekwaamheidseisen 
(Grooter!) 
 

De communicatieadviseur ROT dient te beschikken over: 
- HBO werk- en denkniveau  
- Kennis van en ervaring met een politiek/bestuurlijke omgeving  
- Kennis en inzicht in de multidisciplinaire crisisorganisatie 
- Basisopleiding bevolkingszorg 
- Proces- en functiegerichte opleiding crisiscommunicatie 
- Functieaanwijzing communicatieadviseur Copi 
 
Naast de basiseisen zijn de volgende competenties van belang: 
- Stressbestendigheid 
- Overtuigingskracht 
- Onafhankelijk 
- Communicatief sterk 

Beschrijving werkzaamheden 
(op hoofdlijnen) 
 

1. Adviseren en informeren van het commando plaats incident over de (operationele) aspecten 
van de communicatieaanpak  
2. Verzorgen van de woordvoering op de plaats incident over feiten en omstandigheden, te 
voorziene ontwikkelingen en handelingsperspectieven  
3. Geven van voortgangs- of afwijkingsinformatie aan de communicatieadviseur regionaal team 
of het hoofd taakorganisatie (afhankelijk van het GRIP-niveau) en informeren over wat leeft en 
speelt op de plaats incident   

Beschrijving relatie met 
andere processen 

 
 

Ondersteunende middelen 
 

- Draaiboek/deelplan communicatie 
- Taakkaart 
- Mandaatbesluit crisiscommunicatie 
- Bereikbaarheidslijst medewerkers communicatie 
- Bereikbaarheidslijst/netwerkkaart contactpersonen communicatie andere overheden en 

externe partners 
- (Mobiele) ICT en communicatiemiddelen (GSM) 
- (Mobiel) internet met toegang tot LCMS, social media en e-mail 
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Communicatieadviseur ROT                                 

            
Functie-benaming 
 

Communicatieadviseur ROT 
 

Positionering van de functie De communicatieadviseur ROT is lid van het regionaal operationeel team en maakt deel uit van 
de taakorganisatie Communicatie. Hij adviseert en informeert het ROT over de (operationele en 
tactische) aspecten van de communicatieaanpak, mede op basis van het adviesrapport 
omgevingsanalyse. 

Relatie met GRIP structuur   
 

Het proces communicatie wordt vanaf GRIP 1 opgestart. De Communicatieadviseur ROT wordt 
vanaf GRIP 2 gealarmeerd. 

Wijze van alarmeren 
 

Alarmering gebeurt middels de communicator vanuit de gemeenschappelijke meldkamer. 

Opkomsttijd   
 

30 minuten 

Bevoegdheden/mandaat  Nvt 

Afspraken m.b.t. piketpoule 
(hard of zacht)  

- De functie heeft een hard piket met verplichte opkomst. 
- De functie is opgenomen in een regionale pool voor Flevoland en Gooi en Vechtstreek 
 

Vakbekwaamheidseisen 
(Grooter!) 
 

De communicatieadviseur ROT dient te beschikken over: 
- HBO+/WO werk- en denkniveau  
- Kennis van en ervaring met een politiek/bestuurlijke omgeving  
- Kennis en inzicht in de multidisciplinaire crisisorganisatie 
- Basisopleiding bevolkingszorg 
- Proces- en functiegerichte opleiding crisiscommunicatie 
- Functieaanwijzing communicatieadviseur ROT 
 
Naast de basiseisen zijn de volgende competenties van belang: 
- Stressbestendigheid 
- Overtuigingskracht 
- Onafhankelijk 
- Communicatief sterk 

Beschrijving werkzaamheden 
(op hoofdlijnen) 
 

1. Adviseren en informeren van het regionaal operationeel team over de (operationele en 
tactische) aspecten van de communicatieaanpak op basis van het adviesrapport 
omgevingsanalyse  
2. Actief halen en brengen van informatie tijdens de vergadering van het regionaal operationeel 
team en adviseren over de communicatieve implicaties  
3. Informeren van het hoofd taakorganisatie over de besluiten van het regionaal operationeel 
team.  

Beschrijving relatie met 
andere processen 

 
 

Ondersteunende middelen 
 

- Draaiboek/deelplan communicatie 
- Taakkaart 
- Mandaatbesluit crisiscommunicatie 
- Bereikbaarheidslijst medewerkers communicatie 
- Bereikbaarheidslijst/netwerkkaart contactpersonen communicatie andere overheden en 

externe partners 
- (Mobiele) ICT en communicatiemiddelen (GSM) 
- (Mobiel) internet met toegang tot LCMS, social media en e-mail 
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Contactpersoon calamiteitenzender       

 
Functiebenaming 
 

contactpersoon calamiteitenzender  

Positionering van de functie De contactpersoon calamiteitenzender maakt deel uit van de taakorganisatie Communicatie en 
ontvangt leiding van de teamleider pers- en publieksvoorlichting. Hij zorgt voor een adequate 
en continue informatievoorziening naar de calamiteitenzender. 

Relatie met GRIP structuur   
 

Het proces communicatie wordt vanaf GRIP 1 opgestart. De contactpersoon calamiteitenzender 
wordt vanaf GRIP 2 gealarmeerd. 

Wijze van alarmeren 
 

De pers- en publieksvoorlichter wordt telefonisch gealarmeerd door (of uit opdracht van) het 
hoofd taakorganisatie communicatie. 
 

Opkomsttijd   
 

Uiterlijk 90 minuten 

Bevoegdheden/mandaat  
 

Nvt. 

Afspraken m.b.t. piketpoule 
(hard of zacht)  
 

- De functie wordt ingevuld op basis van vrije instroom/zacht piket 
- De functie is opgenomen in een regionale pool voor Flevoland en Gooi en Vechtstreek 
 

Vakbekwaamheidseisen 
(Grooter!) 
 

De contactpersoon calamiteitenzender dient te beschikken over: 
- HBO werk- en denkniveau  
- Kennis van en ervaring met een politiek/bestuurlijke omgeving  
- Basisopleiding bevolkingszorg 
- Proces- en functiegerichte opleiding crisiscommunicatie 
- Functieaanwijzing contactpersoon calamiteitenzender 
 
Naast de basiseisen zijn de volgende competenties van belang: 
- Stressbestendigheid 
- Overtuigingskracht 
- Onafhankelijk 
- Communicatief sterk 

Beschrijving werkzaamheden 
(op hoofdlijnen) 
 

1. Zorgen voor een adequate en continue informatievoorziening naar de calamiteitenzender 
2. Formuleren van de uit te zenden teksten - binnen de op dat moment afgesproken 
communicatiestrategie – voor de calamiteitenzender 
3. Informeren en rapporteren 

Beschrijving relatie met 
andere processen 
 

 
 
 
 
 

Ondersteunende middelen 
 

- Draaiboek/deelplan communicatie 
- Taakkaart 
- Mandaatbesluit crisiscommunicatie 
- Bereikbaarheidslijst medewerkers communicatie 
- Bereikbaarheidslijst/netwerkkaart contactpersonen communicatie andere overheden en 

externe partners 
- (Mobiele) ICT en communicatiemiddelen (GSM) 
- (Mobiel) internet met toegang tot LCMS, social media en e-mail 
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Hoofd Taakorganisatie communicatie       

 
Functie-benaming 
 

Hoofd taakorganisatie 
 

Positionering van de functie Het hoofd taakorganisatie Communicatie maakt deel uit van de Stafsectie Bevolkingszorg. Hij 
stuurt de taakorganisatie Communicatie aan. 

Relatie met GRIP structuur   
 

Het proces communicatie wordt vanaf GRIP 1 opgestart. Het hoofd taakorganisatie wordt indien 
nodig bij GRIP 1 geïnformeerd en gevraagd actief. Vanaf GRIP 2 wordt het hoofd regionaal 
gealarmeerd. 

Wijze van alarmeren 
 

Informeren geschiedt telefonisch. Alarmering gebeurt middels de communicator vanuit de 
gemeenschappelijke meldkamer. 

Opkomsttijd   
 

60 minuten 

Bevoegdheden/mandaat  
 

Heeft het mandaat om (binnen het regionale mandaatbesluit) de benodigde opdrachten te 
geven en activiteiten uit te (laten) voeren, zonder voorafgaande autorisaties door de Algemeen 
Commandant Bevolkingszorg, de operationeel leider of de burgemeester. 

Afspraken m.b.t. piketpoule 
(hard of zacht)  
 

- De functie heeft een hard piket met verplichte opkomst. 
- De functie is opgenomen in een regionale pool voor Flevoland en Gooi en Vechtstreek 
 

Vakbekwaamheidseisen 
(Grooter!) 
 

Het hoofd taakorganisatie Communicatie dient te beschikken over: 
- HBO+/WO werk- en denkniveau  
- Kennis van en ervaring met een politiek/bestuurlijke omgeving  
- Basisopleiding bevolkingszorg 
- Proces- en functiegerichte opleiding crisiscommunicatie 
 
Naast de basiseisen zijn de volgende competenties van belang: 
- Stressbestendigheid 
- Overtuigingskracht 
- Onafhankelijk 
- Communicatief sterk 

Beschrijving werkzaamheden 
(op hoofdlijnen) 
 

1. Inrichten van de taakorganisatie Communicatie  
2. Leiding geven aan de medewerkers van de taakorganisatie Communicatie  
3. Adviseren, informeren en rapporteren  
4. Zorgdragen voor debriefing en nazorg van de communicatiemedewerkers binnen en buiten 
de taak-organisatie Communicatie  

Beschrijving relatie met 
andere processen 

 
 
 
 

Ondersteunende middelen 
 

- Draaiboek/deelplan communicatie 
- Taakkaart 
- Mandaatbesluit crisiscommunicatie 
- Bereikbaarheidslijst medewerkers communicatie 
- Bereikbaarheidslijst/netwerkkaart contactpersonen communicatie andere overheden en 

externe partners 
- (Mobiele) ICT en communicatiemiddelen (GSM) 
- (Mobiel) internet met toegang tot LCMS, social media en e-mail 
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Informatiecoördinator communicatie    

 
Functiebenaming 
 

Informatiecoördinator communicatie  

Positionering van de functie De informatiecoördinator communicatie maakt deel uit van de taakorganisatie communicatie 
en ontvangt leiding van de teamleider pers- en publieksvoorlichting. Hij zorgt voor een orderlijk 
verloop van het informatieproces binnen de taakorganisatie.  

Relatie met GRIP structuur   
 

Het proces communicatie wordt vanaf GRIP 1 opgestart. De informatiecoördinator 
communicatie wordt vanaf GRIP 2 gealarmeerd. 

Wijze van alarmeren 
 

De informatiecoördinator communicatie wordt telefonisch gealarmeerd door (of uit opdracht 
van) het hoofd taakorganisatie communicatie. 
 

Opkomsttijd   
 

Uiterlijk 90 minuten 

Bevoegdheden/mandaat  
 

Nvt. 

Afspraken m.b.t. piketpoule 
(hard of zacht)  
 

- De functie wordt ingevuld op basis van vrije instroom/zacht piket 
- De functie is opgenomen in een regionale pool voor Flevoland en Gooi en Vechtstreek 
 

Vakbekwaamheidseisen 
(Grooter!) 
 

De informatiecoördinator communicatie dient te beschikken over: 
- HBO werk- en denkniveau  
- Kennis van en ervaring met een politiek/bestuurlijke omgeving  
- Basisopleiding bevolkingszorg 
- Proces- en functiegerichte opleiding crisiscommunicatie 
- Functieaanwijzing als informatiecoördinator communicatie 
 
Naast de basiseisen zijn de volgende competenties van belang: 
- Accuraat 
- Analytisch 
- Stressbestendig 
- Communicatief sterk 

Beschrijving werkzaamheden 
(op hoofdlijnen) 
 

1. Zorgdragen voor het informatieproces in de taakorganisatie Communicatie. 
2. Faciliteren van de taakorganisatie Communicatie met beschikbare informatie uit alle 
tabbladen van LCMS en eventueel andere bronnen. 
3. Toezien op volledigheid, actualiteit en juistheid van de bijdrage aan het informatiebeeld, 
vanuit het perspectief van de taakorganisatie Communicatie. 

Beschrijving relatie met 
andere processen 
 

 
 
 
 

Ondersteunende middelen 
 

- Draaiboek/deelplan communicatie 
- Taakkaart 
- Mandaatbesluit crisiscommunicatie 
- Bereikbaarheidslijst medewerkers communicatie 
- Bereikbaarheidslijst/netwerkkaart contactpersonen communicatie andere overheden en 

externe partners 
- (Mobiele) ICT en communicatiemiddelen (GSM) 
- (Mobiel) internet met toegang tot LCMS, social media en e-mail 
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Omgevingsanalist                                     

 
Functiebenaming 
 

Omgevingsanalist 
 

Positionering van de functie De omgevingsanalist maakt deel uit van de taakorganisatie Communicatie, het team analyse en 
advies. Hij verzamelt en analyseert gegevens ten aanzien van beleving, informatiebehoefte en 
gedrag van publiek en pers, ten behoeve van de communicatieaanpak. 

Relatie met GRIP structuur   
 

Het proces communicatie wordt vanaf GRIP 1 opgestart. De omgevingsanalist wordt vanaf GRIP 
2 gealarmeerd. 

Wijze van alarmeren 
 

Alarmering gebeurt middels de communicator vanuit de gemeenschappelijke meldkamer. De 
omgevingsanalist ontvangt een bericht op de pager en/of telefoon. 

Opkomsttijd   
 

Uiterlijk 60 minuten 

Bevoegdheden/mandaat  
 

Nvt. 

Afspraken m.b.t. piketpoule 
(hard of zacht)  
 

- De functie wordt ingevuld op basis van hard piket 
- De functie is opgenomen in een regionale pool voor Flevoland en Gooi en Vechtstreek 
 

Vakbekwaamheidseisen 
(Grooter!) 
 

De omgevingsanalist dient te beschikken over: 
- HBO werk- en denkniveau  
- Kennis van en ervaring met een politiek/bestuurlijke omgeving  
- Basisopleiding bevolkingszorg 
- Proces- en functiegerichte opleiding crisiscommunicatie 
- Functieaanwijzing teamleider Pers- en publieksvoorlichting 
 
Naast de basiseisen zijn de volgende competenties van belang: 
- Accuraat 
- Analytisch 
- Stressbestendig 
- Communicatief sterk 

Beschrijving werkzaamheden 
(op hoofdlijnen) 
 

1. Verzamelen van gegevens over wat er speelt en leeft bij publiek en pers over incident/crisis  
2. Analyseren en verwerken van gegevens ten aanzien van beleving, informatiebehoefte en 
gedrag van publiek en pers tot een omgevingsanalyse  
3. Meten van het effect van de communicatieaanpak en hierover rapporteren aan de 
communicatieadviseur Analyse en advies  
4. Geven van voortgangs- of afwijkingsinformatie aan de teamleider Analyse en advies  

Beschrijving relatie met 
andere processen 

 
 
 

Ondersteunende middelen 
 

- Draaiboek/deelplan communicatie 
- Taakkaart 
- Mandaatbesluit crisiscommunicatie 
- Bereikbaarheidslijst medewerkers communicatie 
- Bereikbaarheidslijst/netwerkkaart contactpersonen communicatie andere overheden en 

externe partners 
- (Mobiele) ICT en communicatiemiddelen (GSM) 
- (Mobiel) internet met toegang tot LCMS, social media en e-mail 
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Pers- en publieksvoorlichter                      

 
Functiebenaming 
 

Persvoorlichter 
 

Positionering van de functie De pers- en publieksvoorlichter maakt deel uit van de taakorganisatie Communicatie en 
ontvangt leiding van de teamleider pers- en publieksvoorlichting. Hij voert  de opdracht uit om 
communicatiemiddelen voor te bereiden en uit te voeren richting pers en/of publiek. 

Relatie met GRIP structuur   
 

Het proces communicatie wordt vanaf GRIP 1 opgestart. De pers- en publieksvoorlichter wordt 
vanaf GRIP 2 gealarmeerd. 

Wijze van alarmeren 
 

De pers- en publieksvoorlichter wordt telefonisch gealarmeerd door (of uit opdracht van) het 
hoofd taakorganisatie communicatie. 
 

Opkomsttijd   
 

Uiterlijk  90 minuten 

Bevoegdheden/mandaat  
 

Nvt. 

Afspraken m.b.t. piketpoule 
(hard of zacht)  
 

- De functie wordt ingevuld op basis van vrije instroom/zacht piket 
- De functie is opgenomen in een regionale pool voor Flevoland en Gooi en Vechtstreek 
 

Vakbekwaamheidseisen 
(Grooter!) 
 

De pers- en publieksvoorlichter dient te beschikken over: 
- HBO werk- en denkniveau  
- Kennis van en ervaring met een politiek/bestuurlijke omgeving  
- Basisopleiding bevolkingszorg 
- Proces- en functiegerichte opleiding crisiscommunicatie 
- Functieaanwijzing persvoorlichter 
 
Naast de basiseisen zijn de volgende competenties van belang: 
- Stressbestendigheid 
- Overtuigingskracht 
- Onafhankelijk 
- Communicatief sterk 

Beschrijving werkzaamheden 
(op hoofdlijnen) 
 

1.Uitvoeren van het inzetplan Pers- en publieksvoorlichting 

Beschrijving relatie met 
andere processen 
 

 
 
 
 

Ondersteunende middelen 
 

- Draaiboek/deelplan communicatie 
- Taakkaart 
- Mandaatbesluit crisiscommunicatie 
- Bereikbaarheidslijst medewerkers communicatie 
- Bereikbaarheidslijst/netwerkkaart contactpersonen communicatie andere overheden en 

externe partners 
- (Mobiele) ICT en communicatiemiddelen (GSM) 
- (Mobiel) internet met toegang tot LCMS, social media en e-mail 
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Redacteur web en social media                            

 
Functiebenaming 
 

Redacteur web en social media 
 

Positionering van de functie De redacteur web en social media maakt deel uit van de taakorganisatie Communicatie. Hij zet 
online communicatie (web en social media) in ten behoeve van pers- en publieksvoorlichting. 

Relatie met GRIP structuur   
 

Het proces communicatie wordt vanaf GRIP 1 opgestart. De redacteur web en social media 
wordt vanaf GRIP 2 gealarmeerd. 

Wijze van alarmeren 
 

De redacteur web en social media  wordt telefonisch gealarmeerd door (of uit opdracht van) 
het hoofd taakorganisatie communicatie. 
 

Opkomsttijd   
 

90 minuten 

Bevoegdheden/mandaat  
 

Nvt. 

Afspraken m.b.t. piketpoule 
(hard of zacht)  
 

- De functie wordt ingevuld op basis van vrije instroom/zacht piket 
- De functie is opgenomen in een regionale pool voor Flevoland en Gooi en Vechtstreek 
 

Vakbekwaamheidseisen 
(Grooter!) 
 

De redacteur web en social media dient te beschikken over: 
- MBO+/HBO werk- en denkniveau  
- Kennis van en ervaring met een politiek/bestuurlijke omgeving  
- Kennis van en ervaring met social media 
- Basisopleiding bevolkingszorg 
- Proces- en functiegerichte opleiding crisiscommunicatie 
- Functieaanwijzing teamleider Pers- en publieksvoorlichting 
 
Naast de basiseisen zijn de volgende competenties van belang: 
- Accuraat 
- Daadkrachtig 
- Stressbestendig 
- Communicatief sterk 

Beschrijving werkzaamheden 
(op hoofdlijnen) 
 

1. Verwerken van de communicatieaanpak uit het adviesrapport omgevingsanalyse tot 
communicatie-uitingen voor web / social media  
2. Plaatsen en actualiseren van de communicatie-uitingen op relevante media  
3. Geven van voortgangs- of afwijkingsinformatie aan de teamleider Pers- en 
publieksvoorlichting  

Beschrijving relatie met 
andere processen 

 
 

Ondersteunende middelen 
 

- Draaiboek/deelplan communicatie 
- Taakkaart 
- Mandaatbesluit crisiscommunicatie 
- Bereikbaarheidslijst medewerkers communicatie 
- Bereikbaarheidslijst/netwerkkaart contactpersonen communicatie andere overheden en 

externe partners 
- (Mobiele) ICT en communicatiemiddelen (GSM) 
- (Mobiel) internet met toegang tot LCMS, social media en e-mail 
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Teamleider Analyse en Advies                   

 
Functiebenaming 
 

Teamleider Pers- en Publieksvoorlichting 
 

Positionering van de functie De teamleider Pers- en publieksvoorlichting maakt deel uit van de taakorganisatie 
Communicatie. Hij stuurt het team Pers- en publieksvoorlichting aan in het actiecentrum. 

Relatie met GRIP structuur   
 

Het proces communicatie wordt vanaf GRIP 1 opgestart. De teamleider analyse en advies wordt 
vanaf GRIP 2 gealarmeerd. 

Wijze van alarmeren 
 

De teamleider wordt telefonisch gealarmeerd door (of uit opdracht van) het hoofd 
taakorganisatie communicatie. 
 

Opkomsttijd   
 

90 minuten 

Bevoegdheden/mandaat  
 

Nvt. 

Afspraken m.b.t. piketpoule 
(hard of zacht)  
 

- De functie wordt ingevuld op basis van vrije instroom/zacht piket 
- De functie is opgenomen in een regionale pool voor Flevoland en Gooi en Vechtstreek 
 

Vakbekwaamheidseisen 
(Grooter!) 
 

De teamleider Pers- en publieksvoorlichting dient te beschikken over: 
- HBO werk- en denkniveau  
- Kennis van en ervaring met een politiek/bestuurlijke omgeving  
- Basisopleiding bevolkingszorg 
- Proces- en functiegerichte opleiding crisiscommunicatie 
- Functieaanwijzing teamleider Pers- en publieksvoorlichting 
 
Naast de basiseisen zijn de volgende competenties van belang: 
- Stressbestendigheid 
- Overtuigingskracht 
- Onafhankelijk 
- Communicatief sterk 

Beschrijving werkzaamheden 
(op hoofdlijnen) 
 

1. Inrichten van het team analyse en advies  
2. Leiding geven aan team analyse en advies  
3. Adviseren, informeren en rapporteren  

Beschrijving relatie met 
andere processen 
 

 
 
 
 
 
 

Ondersteunende middelen 
 

- Draaiboek/deelplan communicatie 
- Taakkaart 
- Mandaatbesluit crisiscommunicatie 
- Bereikbaarheidslijst medewerkers communicatie 
- Bereikbaarheidslijst/netwerkkaart contactpersonen communicatie andere overheden en 

externe partners 
- (Mobiele) ICT en communicatiemiddelen (GSM) 
- (Mobiel) internet met toegang tot LCMS, social media en e-mail 
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Teamleider Pers- en Publieksvoorlichting 

 
Functiebenaming 
 

Teamleider Pers- en Publieksvoorlichting 
 

Positionering van de functie De teamleider Pers- en publieksvoorlichting maakt deel uit van de taakorganisatie 
Communicatie. Hij stuurt het team Pers- en publieksvoorlichting aan in het actiecentrum. 

Relatie met GRIP structuur   
 

Het proces communicatie wordt vanaf GRIP 1 opgestart. De teamleider pers- en 
publieksvoorlichting wordt vanaf GRIP 2 gealarmeerd. 

Wijze van alarmeren 
 

De teamleider wordt telefonisch gealarmeerd door (of uit opdracht van) het hoofd 
taakorganisatie communicatie. 
 

Opkomsttijd   
 

90 minuten 

Bevoegdheden/mandaat  
 

Nvt. 

Afspraken m.b.t. piketpoule 
(hard of zacht)  
 

- De functie wordt ingevuld op basis van vrije instroom/zacht piket 
- De functie is opgenomen in een regionale pool voor Flevoland en Gooi en Vechtstreek 
 

Vakbekwaamheidseisen 
(Grooter!) 
 

De teamleider Pers- en publieksvoorlichting dient te beschikken over: 
- HBO werk- en denkniveau  
- Kennis van en ervaring met een politiek/bestuurlijke omgeving  
- Basisopleiding bevolkingszorg 
- Proces- en functiegerichte opleiding crisiscommunicatie 
- Functieaanwijzing teamleider Pers- en publieksvoorlichting 
 
Naast de basiseisen zijn de volgende competenties van belang: 
- Stressbestendigheid 
- Overtuigingskracht 
- Onafhankelijk 
- Communicatief sterk 

Beschrijving werkzaamheden 
(op hoofdlijnen) 
 

1. Inrichten van het team Pers- en publieksvoorlichting  
2. Leiding geven aan team Pers- en publieksvoorlichting  
3. Adviseren, informeren en rapporteren  

Beschrijving relatie met 
andere processen 
 

 
 
 
 
 
 

Ondersteunende middelen 
 

- Draaiboek/deelplan communicatie 
- Taakkaart 
- Mandaatbesluit crisiscommunicatie 
- Bereikbaarheidslijst medewerkers communicatie 
- Bereikbaarheidslijst/netwerkkaart contactpersonen communicatie andere overheden en 

externe partners 
- (Mobiele) ICT en communicatiemiddelen (GSM) 
- (Mobiel) internet met toegang tot LCMS, social media en e-mail 



33 
 
 

                 

                

                

                

                

                

                

                

                

    

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Functiekaarten Herstelzorg 

 



34 
 

Herstelzorg Algeheel Projectleider 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Plaats van de functie     
 

De algeheel Projectleider Herstelzorg geeft algehele leiding aan het proces c.q. de 
projectorganisatie Herstelzorg van de getroffen gemeente. De PL legt verantwoording af aan de 
gemeentesecretaris van de (eigen) getroffen gemeente. 
 

Relatie met GRIP structuur   
 

Het proces Herstelzorg wordt evt. al opgestart tijdens de GRIP, voor uitvoering van deelprocessen 
Informatie en Adviescentrum (IAC) en de Bijzondere Uitvaartzorg. Na afloop van de GRIP vallen 
alle overgebleven (gemeentelijke) taken onder het proces HZ. 
 

Wijze van alarmeren 
 

Opkomen na alarmering (telefonisch of anders) door of in opdracht van de gemeentesecretaris, 
de Algemeen Commandant Bevolkingszorg dan wel via de Communicator. 
 

Bevoegdheden/mandaat  
 

Gelijk aan eigen dagelijkse functie. Extra bevoegdheden zijn of worden gemandateerd door de 
gemeentesecretaris. 
 

Afspraken m.b.t. piket  
 

Zacht piket, geen regionale piketpool, opkomst bij eigen gemeente. 

Vakbekwaamheidseisen  
 

Zie eisen v.w.b. de functie ACbz, zoals beschreven in Groot(er). 
WO werk- en denkniveau, basisopleiding bevolkingszorg OCR, opleiding functie ACBz. 
 

Beschrijving relatie met 
andere processen 
 

Door team Preparatie Nafase (proces Ondersteuning van BZ) wordt een Overdrachtsdossier 
Nafase, incl. advies ROT en concept PVA Herstelzorg, opgesteld. Dit document bevat alle taken 
die er nog zijn na afloop van de GRIP en wordt door de TL PN overgedragen aan de PL als 
startdoc. voor het proces Herstelzorg. Indien gewenst neemt de TL PN, na afloop van de GRIP, de 
taak van de algeheel PL HZ op zich. 
 

Beschrijving taken       (op 
hoofdlijnen) 
 

De PL geeft leiding aan de projectgroep Herstelzorg en is verantwoordelijk voor het in de 
gemeentelijke organisatie verankerde proces Herstelzorg (samenstelling, informatie, afstemming 
(intern/extern), verslaglegging, faciliteiten, opvolgen afspraken e.d.) en bewaakt de voortgang 
van het proces waaronder; Het deelproces IAC (één loketfunctie); Het deelproces Bijzonder 
Uitvaartzorg; Het deelproces Psychosociale Hulpverlening (via PSH-GGD); Alle resterende taken 
na afloop van de GRIP. 
Voor een specificatie van taken zie de bijlagen zoals daar zijn: Procesbeschrijving Ondersteuning 
van de Veiligheidsregio, Plan van aanpak Nafase Gemeente van Grooter, modelplan nazorg van 
Impact, ‘De vrijblijvendheid voorbij’ van Commissie Bevolkingszorg op orde, de deelplannen 
Bijzondere Uitvaartzorg en IAC en de regionale protocollen Asbest en Maatschappelijke Onrust.  
  

Ondersteunende 
middelen 

Gelijk aan eigen dagelijkse functie. Extra middelen opvragen via de  gemeentesecretaris. 
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Herstelzorg Algemeen Adviseur 

 

 

 

 

 

 

 
Plaats van de functie            
 

De algemeen Adviseur valt onder het proces c.q. de projectorganisatie Herstelzorg van de 
getroffen gemeente. Hij ondersteunt en geeft (on)gevraagd advies aan de Algeheel Projectleider 
Herstelzorg.  
 

Relatie met GRIP structuur   
 

Het proces Herstelzorg wordt evt. al opgestart tijdens de GRIP,              voor uitvoering van 
deelprocessen Informatie en Adviescentrum (IAC)    en de Bijzondere Uitvaartzorg. Na afloop 
van de GRIP vallen alle overgebleven (gemeentelijke) taken onder het proces Herstelzorg. 
 

Wijze van alarmeren 
 

Opkomen na alarmering (telefonisch of anders) door de projectleider. 
 

Bevoegdheden/mandaat  
 

Gelijk aan eigen dagelijkse functie. Extra bevoegdheden liggen bij de projectleider, welke direct 
onder gemeentesecretaris valt. 
 

Afspraken m.b.t. piket  
 

Zacht piket, geen regionale piketpool. 

Vakbekwaamheidseisen  
 

Zie eisen v.w.b. de functie Algemeen Commandant, zoals beschreven in Groot(er). WO werk- en 
denkniveau, basisopleiding bevolkingszorg OCR, opleiding functie ACBz. 
 

Beschrijving relatie met 
andere processen 
 

Tijdens de GRIP worden door het team Preparatie Nafase een plan van aanpak c.q. 
overdrachtsdossier Nafase opgeleverd.  
De Adviseur ondersteunt de projectleider en geeft (on)gevraagd advies. 
Dit alles in nauw overleg met in ieder geval de ACBz en de HTO’s en TL’s. Degene die hiervan het 
meest geschikt is c.q. betrokken was tijdens de GRIP, neemt indien gewenst de taak van de 
Adviseur over. 
 

Beschrijving taken                
(op hoofdlijnen) 
 

Voor een specificatie van taken zie de bijlagen zoals daar zijn: Procesbechrijving Herstelzorg van 
de Veiligheidsregio, Plan van aanpak nafase gemeente  van Grooter , modelplan nazorg van 
Impact,                 de vrijblijvendheid voorbij van Commissie Bevolkingszorg op orde,           de 
deelplannen Bijzondere Uitvaartzorg en IAC en de regionale protocollen Asbest en 
Maatschappelijke Onrust. 
 

Ondersteunende      
middelen 
 

Gelijk aan eigen dagelijkse functie. Extra middelen opvragen via de projectleider. 
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Herstelzorg Teamleider Fysiek herstel 

 

 

 

 

 

 
Plaats van de functie  De TL valt onder het proces c.q. de projectorganisatie Herstelzorg van de getroffen gemeente. De 

TL ondersteunt en geeft (on)gevraagd advies aan de Algeheel Projectleider Herstelzorg en geeft 
leiding aan het team voor het deelproces Bevolkingszorg.  

Relatie met GRIP 
structuur   
 

Het proces Herstelzorg wordt evt. al opgestart tijdens de GRIP,              voor uitvoering van 
deelprocessen Informatie en Adviescentrum (IAC)    en de Bijzondere Uitvaartzorg. Na afloop van 
de GRIP vallen alle overgebleven (gemeentelijke) taken onder het proces Herstelzorg. 
 

Wijze van alarmeren 
 

Opkomen na alarmering (telefonisch of anders) door de projectleider. 
 

Bevoegdheden/mandaat  
 

Gelijk aan eigen dagelijkse functie. Extra bevoegdheden liggen bij de projectleider, welke direct 
onder gemeentesecretaris valt. 
 

Afspraken m.b.t. piket  
 

Zacht piket, geen regionale piketpool. 

Vakbekwaamheidseisen  
 

Zie eisen v.w.b. de functie Teamleider, zoals beschreven in Groot(er). 
HBO werk- en denkniveau, basisopleiding bevolkingszorg OCR, opleiding functie TL. 
 

Beschrijving relatie met 
andere processen 
 

Tijdens de GRIP worden door het team Preparatie Nafase een plan van aanpak c.q. 
overdrachtsdossier Nafase opgeleverd.  
De TL neemt hieruit alle taken aangaande bevolking voor zijn of haar rekening en stelt een plan 
Bevolkingszorg op.  
De TL is verantwoordelijk voor het team (samenstelling, informatie, afstemming (intern/extern), 
verslaglegging, faciliteiten, opvolgen afspraken e.d.).   
Dit alles in nauw overleg met in ieder geval de ACBz, en/of HTO en TL’s Acute Bevolkingszorg. 
Degene die hiervan het meest geschikt is c.q. betrokken was tijdens de GRIP, neemt indien 
gewenst de taak van de TL HZ Bevolking over. 
  

Beschrijving taken       (op 
hoofdlijnen) 
 

De TL geeft leiding aan de uitvoering aan het plan Bevolking,                   met aandacht voor onder 
andere de deelplannen (zoals genoemd in PVA nafase Grooter): Opvang en verzorging, Primaire 
levensbehoeften, Omgevingszorg (milieu, infra, bouwen), Bijzondere uitvaartzorg 
(rouwverwerking en herdenking), Nazorg eigen medewerkers.   
Voor een specificatie van taken zie de bijlagen zoals daar zijn: Procesbechrijving Herstelzorg van 
de Veiligheidsregio, Plan van aanpak nafase gemeente  van Grooter , modelplan nazorg van 
Impact,                 de vrijblijvendheid voorbij van Commissie Bevolkingszorg op orde,              het 
deelplan Bijzondere Uitvaartzorg en de regionale protocollen      Asbest en Maatschappelijke 
Onrust. 
 

Ondersteunende 
middelen 
 

Gelijk aan eigen dagelijkse functie. Extra middelen opvragen via de projectleider. 

 



37 
 

 Teamleider Informatie 

 

 

 

 

 
Plaats van de functie         
 

De TL valt onder het proces c.q. de projectorganisatie Herstelzorg van de getroffen gemeente. De 
TL ondersteunt en geeft (on)gevraagd advies aan de Algeheel Projectleider Herstelzorg en geeft 
leiding aan het team voor het deelproces Informatie.  
 

Relatie met GRIP 
structuur   
 

Het proces Herstelzorg wordt evt. al opgestart tijdens de GRIP,             voor uitvoering van 
deelprocessen Informatie en Adviescentrum (IAC)    en de Bijzondere Uitvaartzorg. Na afloop van 
de GRIP vallen alle overgebleven (gemeentelijke) taken onder het proces Herstelzorg. 
 

Wijze van alarmeren 
 

Opkomen na alarmering (telefonisch of anders) door de projectleider. 
 

Bevoegdheden/mandaat  
 

Gelijk aan eigen dagelijkse functie. Extra bevoegdheden liggen bij de projectleider, welke direct 
onder gemeentesecretaris valt. 
 

Afspraken m.b.t. piket  
 

Zacht piket, geen regionale piketpool. 

Vakbekwaamheidseisen  
 

Zie eisen v.w.b. de functie Teamleider, zoals beschreven in Groot(er). 
HBO werk- en denkniveau, basisopleiding bevolkingszorg OCR, opleiding functie TL. 
 

Beschrijving relatie met 
andere processen 
 

Tijdens de Acute Fase worden door het team Preparatie Nafase een plan van aanpak c.q. 
overdrachtsdossier Nafase opgeleverd.  
De TL neemt hieruit alle taken aangaande informatie voor zijn of haar rekening en stelt een plan 
Informatie op.  
De TL is verantwoordelijk voor het team (samenstelling, informatie, afstemming (intern/extern), 
verslaglegging, faciliteiten, opvolgen afspraken e.d.).   
Dit alles in nauw overleg met in ieder geval de ACBz, en/of de HTO en TL’s Communicatie. Degene 
die hiervan het meest geschikt is c.q. betrokken was tijdens de GRIP, neemt indien gewenst de 
taak van de TL HZ Informatie over. 
  

Beschrijving taken       (op 
hoofdlijnen) 
 

De TL geeft leiding aan de uitvoering aan het plan Informatie,                   met aandacht voor onder 
andere de deelplannen (zoals genoemd in PVA nafase Grooter): Informatie Adviescentrum (IAC), 
Verwanteninformatie (Crib),  Communicatie, Slachtofferinformatie (SIS), (Inter)regionale 
afstemming, Monitoren maatschappelijke onrust.  
Voor een specificatie van taken zie de bijlagen zoals daar zijn: Procesbechrijving Herstelzorg van 
de Veiligheidsregio, Plan van aanpak nafase gemeente  van Grooter , modelplan nazorg van 
Impact,                 de vrijblijvendheid voorbij van Commissie Bevolkingszorg op orde,           het 
deelplan IAC en het regionale protocol Maatschappelijke Onrust. 
 

Ondersteunende 
middelen 
 

Gelijk aan eigen dagelijkse functie. Extra middelen opvragen via de projectleider. 
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Herstelzorg Teamleider Ondersteuning 

 

 
 

 

 
 
Plaats van de functie     
 

De TL valt onder het proces c.q. de projectorganisatie Herstelzorg. 
De TL ondersteunt en geeft (on)gevraagd advies aan de Algeheel Projectleider Herstelzorg en 
geeft leiding aan het team voor het deelproces Ondersteuning.  
 

Relatie met GRIP 
structuur   
 

Het proces Herstelzorg wordt evt. al opgestart tijdens de GRIP,              voor uitvoering van 
deelprocessen Informatie en Adviescentrum (IAC)    en de Bijzondere Uitvaartzorg. Na afloop van 
de GRIP vallen alle overgebleven (gemeentelijke) taken onder het proces Herstelzorg. 
 

Wijze van alarmeren 
 

Opkomen na alarmering (telefonisch of anders) door de projectleider. 
 

Bevoegdheden/mand
aat  
 

Gelijk aan eigen dagelijkse functie. Extra bevoegdheden liggen bij de projectleider, welke direct 
onder gemeentesecretaris valt. 
 

Afspraken m.b.t. piket  
 

Zacht piket, geen regionale piketpool. 

Vakbekwaamheidseis
en  
 

Zie eisen v.w.b. de functie Teamleider, zoals beschreven in Groot(er). 
HBO werk- en denkniveau, basisopleiding bevolkingszorg OCR, opleiding functie TL. 
 

Beschrijving relatie 
met andere processen 
 

Tijdens de GRIP worden door het team Preparatie Nafase een plan van aanpak c.q. 
overdrachtsdossier Nafase opgeleverd.  
De TL neemt hieruit alle taken aangaande ondersteuning voor zijn of haar rekening en stelt een 
plan Ondersteuning op. De TL is verantwoordelijk voor het team (samenstelling, informatie, 
afstemming (intern/extern), verslaglegging, faciliteiten, opvolgen afspraken e.d.).   
Dit alles in nauw overleg met in ieder geval de ACBz en/of het Hoofd informatie en Hoofd 
Ondersteuning. Degene die hiervan het meest geschikt is c.q. betrokken was tijdens de GRIP, 
neemt indien gewenst de taak van de TL HZ Ondersteuning over. 
  

Beschrijving taken       
(op hoofdlijnen) 
 

De TL geeft leiding aan de uitvoering aan het plan Ondersteuning, met aandacht voor onder 
andere de deelplannen (zoals genoemd in PVA Nafase Grooter): Juridische afwikkeling, 
Schademanagement (Cras), Strafrechtelijk onderzoek, Bestuurlijke aspecten, Financiën, , 
Onderzoek en Evaluatie.  
Voor een specificatie van taken zie de bijlagen zoals daar zijn: Procesbechrijving Herstelzorg van 
de Veiligheidsregio, Plan van aanpak nafase gemeente  van Grooter , modelplan nazorg van 
Impact,                 de vrijblijvendheid voorbij van Commissie Bevolkingszorg op orde,             de 
regionale protocollen Asbest en Maatschappelijke Onrust. 
 

Ondersteunende 
middelen 
 

Gelijk aan eigen dagelijkse functie. Extra middelen opvragen via de projectleider. 
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5.3 Functiekaarten Acute Bevolkingszorg 
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Hoofd taakorganisatie Acute bevolkingszorg 

 

 
NB. Zolang de situatie dit toelaat, treedt het hoofd van de taakorganisatie 
Acute bevolkinszorg tevens op als hoofd taakorganisatie Omgevingszorg en 
hoofd taakorganisatie Evacuatie. Indien de span of control te groot wordt, 
wordt het hoofd taakorganisatie Omgevingszorg en/of het hoofd 
taakorganisatie Evacuatie als aparte functie geactiveerd en worden de 
verantwoordelijkheden gesplitst. Na splitsing staan de HTo-functies 
hiërarchisch op gelijke hoogte. Het HTo Omgevingszorg en het HTo 
Evacuatie zijn dus facultatief opkomende functionarissen.                                                              
 

PROCESSEN Opvang; Voorzien in primaire levensbehoeften; Verwanteninformatie 
 
Situatieafhankelijk (zolang de situatie dit toelaat) tevens: 
Verplaatsen mens en dier (kleinschalig); Milieubeheer; Ruimtebeheer; Bouwbeheer 

FUNCTIENAAM Hoofd taakorganisatie Acute bevolkingszorg 
 

Alarmering door Algemeen Commandant Bevolkingszorg, Communicator of anderszins <lokaal en/of regionaal 
invullen> 

Ontvangt leiding van Algemeen Commandant Bevolkingszorg (ACBz) 

Geeft leiding aan Teamleiders van de bovengenoemde processen 

Werkplek RCC Naarden/Lelystad 

Kerntaken 1) Inrichten van de taakorganisatie 
2) Leiding geven aan de teamleiders binnen de taakorganisatie 
3) Adviseren, informeren en rapporteren (aan de ACBz) 

Checklist start 
activiteiten 

 Bevestig het alarm / je opkomst en start eigen logboek (of wijs iemand aan die logboek 
bijhoudt) 

 Raadpleeg LCMS 
 Vorm jezelf een actueel beeld van aard en omvang van het incident 
 Formuleer op basis hiervan (een) inzetopdracht(en) aan de teamleider(s) 
 Alarmeer de teamleiders (of laat deze alarmeren) <lokaal en/of regionaal invullen> 
 Geef opdracht(en) aan de teamleider(s) en bepaal eerste moment van terugkoppeling 

Checklist uitvoering 
activiteiten 

 Bepaal welke teams en/of functionarissen worden ingezet 
 Vertaal strategische en tactische kaders en opdrachten (inzetverzoek) in concrete 

taken en acties (inzetopdracht) en zet deze uit binnen de taakorganisatie 
 Informeer, instrueer en geef leiding aan de teamleider(s) 
 Draag zorg voor het regelen van (aanvullende) faciliteiten, mensen en middelen 
 Draag zorg voor het bijhouden van een logboek/verslaglegging in de eigen 

taakorganisatie 
 Bewaak de voortgang van lopende taken en acties en stuur waar nodig bij 
 Analyseer en beoordeel continu de actuele situatie en anticipeer op ontwikkelingen 

(scenariodenken) 
 Zorg dat de relevante regels, plannen en procedures gehanteerd worden door de 

taakorganisatie 
 Draag zorg voor een goede afstemming binnen het team Bevolkingszorg, tussen de in 

gang gezette processen en de eventuele andere monodisciplinaire of multidisciplinaire 
teams en externe partners 

 Informeer, adviseer en rapporteer vanuit de processen van de taakorganisatie aan de 
voorzitter team Bevolkingszorg en/of rechtstreeks aan de ACBz 

 Zie erop toe dat informatie uit eigen proces correct wordt overgenomen in LCMS 
 Bewaak de veiligheid en het welzijn van de teamleden 
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Checklist beëindiging 
activiteiten 

 Schaal pas af na afstemming met de AC Bevolkingszorg en teamleider Opvang 
 Informeer teamleider(s) hierover en geef opdracht tot voorbereiden overdracht  
 Zorg voor de debriefing van de taakorganisatie 
 Maak een inschatting van de behoefte aan nazorg bij de medewerkers; zorg zo nodig 

(mede) voor de nazorg aan de medewerkers van de processen van de taakorganisatie 
 Lever een advies aan team Preparatie nafase m.b.t. openstaande en nog te 

ondernemen acties; lever het overdrachtsformulier nafase aan bij de teamleider 
Preparatie nafase 

 Evalueer de inzet; draag zorg voor de evaluatie van het proces / de processen en zo 
nodig de opstelling van een eindrapportage 

Benodigde informatie 
(input) 

- Totaalbeeld 
- Inzetverzoek 
- Inzetopdracht 
- Resultaten afstemming binnen stafsectie Bevolkingszorg 
- Voortgangs- en afwijkingsinformatie 

Resultaat (output) - Inzetopdracht  
- Aanvullende en gewijzigde opdrachten 
- Aanvraag extra mensen en middelen 
- Voortgangs- en afwijkingsinformatie 
- Logboek 
- Overdrachtsformulier nafase 
- Bijdragen aan eindrapportage en evaluatie 

Bevoegdheden - Heeft het mandaat om binnen zijn taakbeschrijving de benodigde opdrachten te geven 
en activiteiten uit te (laten) voeren 

- Is bevoegd tot het inzetten van mensen en/of middelen, binnen een vooraf (regionaal 
of lokaal) bepaald financieel mandaat 

Hulpmiddelen - Draaiboek Acutebevolkingszorg / deelplannen 
- Taakkaarten (niet alleen van de eigen taak) 
- Crises- en incidentbestrijdingsplannen / plannen en procedures 
- Convenanten/samenwerkingsovereenkomsten 
- Bereikbaarheidslijsten medewerkers en externe partners / netwerkkaarten / 

telefoonlijsten / alarmeringslijsten 
- GSM en (mobiel) internet met toegang tot LCMS, social media en e-mail / LCMS 
- ICT en communicatiemiddelen, e-mailaccounts 
- Checklists 
- Standaarddocumenten (voor zover beschikbaar) 
- Mandaatbesluiten 
- Kantoor- en werkplekfaciliteiten 
- RCC Naarden/Lelystad 

 

Neemt deel aan overleg - Overleg stafsectie Bevolkingszorg 
- (Optioneel) andere overlegvormen 
 

Werkt samen met / heeft 
contact met 

- Algemeen Commandant Bevolkingszorg 
- Andere hoofden taakorganisatie 
- Adviseurs stafsectie Bevolkingszorg 
 

Bereikbaarheid partners/ 
externen 

<lokaal en/of regionaal invullen> 
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Leider opvanglocatie 

 

 

 
 

PROCES Opvang 
 

FUNCTIENAAM Leider opvanglocatie 
 

Alarmering door Teamleider Opvang 
 

Ontvangt leiding van Teamleider Opvang 
Geeft leiding aan 
 

Groepsleiders en medewerkers op de opvanglocatie 

Werkplek Opvanglocatie (bij voorkeur in een aparte regieruimte op de opvanglocatie) 
 

Kerntaken 1) Zich, na alarmering, zo spoedig mogelijk begeven naar de aangewezen opvanglocatie 
en deze inrichten (voor zover mogelijk) 

2) Bepalen van de taakverdeling (en zo nodig groepsindeling) van zijn medewerkers 
3) Aanwijzen van groepsleiders 
4) Leiding geven aan groepsleiders en medewerkers op de opvanglocatie; zo nodig zelf 

taken uitvoeren 
5) Adviseren, informeren en rapporteren 
6) Leiding geven aan de afbouw van het opvangcentrum 

NB. Doe nooit mededelingen aan pers en omstanders, maar verwijs daarvoor naar de 
medewerkers Pers- en publieksvoorlichting 
 

Checklist start 
activiteiten 

 Alarmeer medewerkers opvanglocatie, na ontvangen instructies van de teamleider 
Opvang 

 Open opvanglocatie en richt deze in, uitgaande van te verwachten omvang en 
intensiteit van opvangbehoefte 

 Richt het team van medewerkers in; bepaal groepsindeling en overlegstructuur en -
frequentie 

 Laat logboek bijhouden 
 

Checklist uitvoering 
activiteiten 

 Geef opdrachten aan de medewerkers 
 Informeer de teamleider Opvang over de stand van zaken op de opvanglocatie 
 Formuleer de behoefte aan ondersteuning en facilitering vanuit de back office Opvang 

en bewaak het realiseren hiervan 
 Adviseer de teamleider Opvang 
 Verzoek deze zo nodig om de inzet van extra mensen/middelen 
 Bewaak de voortgang van de opvang, aan de hand van de informatie van de 

medewerkers/groepsleiders en eventuele derde partijen die werkzaam zijn op de 
opvanglocatie 

 Draag zorg voor het hanteren van relevante regels, plannen en procedures 
 Stel een aflossingsschema voor de medewerkers op 
 

Checklist beëindiging 
activiteiten 

 Organiseer, na instructie daartoe van de teamleider Opvang, de beëindiging van de 
opvang op de opvanglocatie 
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 Informeer, rechtstreeks of via de medewerkers, de getroffenen op de opvanglocatie 
hierover 

 Breng de opvanglocatie terug in de oorspronkelijke staat 
 Draag zorg voor fysieke sluiting van de opvanglocatie en ontbinding van het team van 

medewerkers op de opvanglocatie 
 Lever desgewenst een bijdrage aan de evaluatie, en aan de nazorg voor de 

medewerkers 
 
 

Benodigde informatie 
(input) 

- Instructies van de teamleider Opvang 
- Informatie van medewerkers en anderen die werkzaam zijn op de opvanglocatie 
 

Resultaat (output) - Goed verlopende opvang op de opvanglocatie 
- Verzoek om inzet, ondersteuning en faciliteiten, aan de teamleider Opvang 
- (Eventueel) eindrapportage 
 

Bevoegdheden Geen specifiek mandaat; alle activiteiten worden uitgevoerd binnen het mandaat van de 
teamleider Opvang <desgewenst lokaal en/of regionaal nader invullen> 

 

Hulpmiddelen - Draaiboek Acute bevolkingszorg / deelplan Opvang / inrichtingstekening opvanglocatie 
- Taakkaarten en werkinstructies 
- Bereikbaarheidslijsten medewerkers voor de opvanglocatie / telefoonlijsten 
- Goederen en middelen t.b.v. de opvanglocatie 
- Checklists 
- Standaarddocumenten (voor zover beschikbaar) 
- ICT en communicatiemiddelen 
- E-mailaccounts 
- Kantoor- en werkplekfaciliteiten (voor zover aanwezig) 

< lokaal en/of regionaal invullen> 
 

Neemt deel aan overleg - Overleg team medewerkers/groepsleiders, op opvanglocatie 
 

Werkt samen met / 
heeft contact met 

- Groepsleiders/medewerkers op opvanglocatie 
- Leidinggevenden van andere partijen die op de opvanglocatie werkzaam zijn 
- Teamleider Opvang 
 

Bereikbaarheid 
partners/ externen 

< lokaal en/of regionaal invullen> 
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Teamleider Opvang       

 

 

 

 

     

       
 

PROCES Opvang 
 

FUNCTIENAAM Teamleider Opvang 
 

Alarmering door HTo Acute bevolkingszorg of OvD - Bevolkingszorg 
 

Ontvangt leiding van Uitgangspunt: HTo Acute bevolkingszorg en/of OvD - Bevolkingszorg 

Geeft leiding aan Medewerkers Actiecentrum Opvang en leider(s) opvanglocatie 
 

Werkplek Actiecentrum Opvang <fysieke locatie lokaal en/of regionaal invullen> 
 

Kerntaken 1) Inrichten van het Actiecentrum Opvang 
2) Leiding geven aan het proces Opvang in het algemeen en het Actiecentrum Opvang in 

het bijzonder 
3) Adviseren, informeren en rapporteren 
4) Taken uitvoeren in back office Opvang  
5) Afronden van het proces  

NB. Doe nooit mededelingen aan pers en omstanders, maar verwijs daarvoor naar de 
medewerkers Pers- en publieksvoorlichting 

 

Checklist start 
activiteiten 

 Bevestig het alarm / je opkomst en start eigen logboek 
 Raadpleeg LCMS 
 Neem contact op met het hoofd taakorganisatie Publieke zorg 
 Vertaal de ontvangen inzetopdracht(en) in een inzetplan 
 Bepaal (samen met het hoofd van de taakorganisatie) de samenstelling en 

bezettingsgraad van het team 
 Alarmeer de teamleden  

 

Checklist uitvoering 
activiteiten 

 Informeer de teamleden en wijs taken toe 
 Regel (aanvullende) faciliteiten, mensen en middelen 
 Regel het bijhouden van een logboek/verslaglegging in het eigen team 
 Vertaal het inzetplan in concrete acties en taken 
 Bepaal de opvanglocaties en laat deze openen 
 Geef opdracht tot het uitvoeren van de opvang 
 Bepaal overlegstructuur en –schema; breng en houd het team op de hoogte  
 Ondersteun en faciliteer de opvanglocatie 
 Bewaak de voortgang van het proces en stuur waar nodig bij 
 Zorg dat relevante regels, plannen en procedures gehanteerd worden door team 
 Maak zo nodig een schema van aflossing, vervanging en/of aanvulling 
 Informeer en adviseer vanuit het eigen proces het hoofd van de taakorganisatie en de 

andere teamleiders van de taakorganisatie, evenals de taakorganisaties 
Communicatie, Informatie en Ondersteuning  

 Zorg dat binnen het team iedereen op de hoogte is van de voortgang, productie, 
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prioriteiten en effectiviteit 
 Zorg voor een goede afstemming tussen de in gang gezette processen en de 

eventuele andere monodisciplinaire of multidisciplinaire teams en externe partners 
 Bewaak de veiligheid en het welzijn van de teamleden 

 

Checklist beëindiging 
activiteiten 

 Schaal de werkzaamheden pas af na afstemming met het hoofd taakorganisatie Acute 
bevolkingszorg 

 Informeer de teamleden bij afschaling 
 Bereid beëindiging van de opvang voor 
 Informeer getroffenen en begeleid ontruiming locatie 
 Sluit opvanglocatie 
 Ontbind opvangteams 
 Draag zorg voor de debriefing van de teamleden 
 Maak een inschatting van de behoefte aan nazorg bij de teamleden en draag zo nodig 

zorg voor die nazorg 
 Draag zorg voor een inhoudelijke overdracht aan het hoofd taakorganisatie 
 Draag zo nodig bij aan de evaluatie van het proces 
 

Benodigde informatie 
(input) 
 

- Totaalbeeld 
- Inzetopdracht 
- Inzetplan 

 

Resultaat (output) - Inzetplan 
- Aanvraag extra mensen en middelen 
- Voortgangs- en afwijkingsinformatie (incl. bericht ‘Gereed voor opvang’) 
- Logboek 
- Evt. bijdrage aan overdracht voor de nafase 
- Evt. bijdrage aan evaluatie 
 

Bevoegdheden - Heeft het mandaat om binnen zijn taakbeschrijving de benodigde opdrachten te 
geven en activiteiten uit te (laten) voeren 

- Is bevoegd tot het inzetten van mensen en/of middelen, binnen een vooraf (regionaal 
of lokaal) bepaald financieel mandaat 

 

Hulpmiddelen - Draaiboek Acute bevolkingszorg / deelplan Opvang 
- Taakkaart(en)/werkinstructie 
- Ramp- en incidentbestrijdingsplannen / plannen en procedures 
- Convenanten/samenwerkingsovereenkomsten; overzicht opvanglocaties 
- Bereikbaarheidslijsten medewerkers en externe partners / netwerkkaarten / 

telefoonlijsten / alarmeringslijsten  
- GSM en (mobiel) internet met toegang tot LCMS, social media en e-mail / LCMS 
- ICT en communicatiemiddelen 
- E-mailaccounts 
- Checklists en formats 
- Kantoor- en werkplekfaciliteiten 

< lokaal en/of regionaal nader invullen> 
 

Neemt deel aan overleg - Teamoverleg Actiecentrum Opvang 
- Optioneel: teamleidersoverleg van gerelateerde processen 
 

Werkt samen met / 
heeft contact met 

- HTo Acute bevolkingszorg en/of OvD - Bevolkingszorg 
- Leider opvanglocatie 
- Teamleiders van gerelateerde processen 
- Externe partijen 
 

Bereikbaarheid 
partners/ externen 

<lokaal en/of regionaal invullen> 
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Teamleider Verplaatsen mens en dier 

 

 

 
 

PROCES Verplaatsen mens en dier  
 

FUNCTIENAAM Teamleider Verplaatsen mens en dier 
 

Alarmering door HTo Acute bevolkingszorg, HTo Evacuatie of OvD-Bz (afhankelijk van omvang incident) 
 

Ontvangt leiding van HTo Acute bevolkingszorg, HTo Evacuatie of OvD-Bz (afhankelijk van omvang incident) 
 

Geeft leiding aan 
 

Medewerkers Verplaatsen mens en dier 
 

Werkplek Actiecentrum Verplaatsen mens en dier, ingesteld door of namens de getroffen gemeente 
<fysieke locatie nader lokaal en/of regionaal invullen> 
 

Kerntaken 1) Inrichten van het team Verplaatsen mens en dier 
2) Leiding geven aan het team Verplaatsen mens en dier 
3) Adviseren, informeren en rapporteren 
4) Uitvoeren van het deelplan Verplaatsen mens en dier 
5) Afronden van het proces 

 

Checklist start 
activiteiten 

 Bevestig het alarm / je opkomst en start eigen logboek 
 Raadpleeg LCMS 
 Neem contact op met het hoofd taakorganisatie Acute bevolkingszorg 
 Vertaal de ontvangen inzetopdracht(en) in een inzetplan 
 Bepaal (samen met het hoofd van de taakorganisatie) de samenstelling en 

bezettingsgraad van het team 
 Alarmeer de teamleden  

 

Checklist uitvoering 
activiteiten 

 Informeer de teamleden en wijs taken toe 
 Regel (aanvullende) faciliteiten, mensen en middelen 
 Regel het bijhouden van een logboek/verslaglegging in het eigen team 
 Vertaal het inzetplan in concrete taken en acties 
 Geef opdracht tot het uitvoeren van de taken en acties 
 Bewaak de voortgang van het proces en stuur waar nodig bij 
 Zorg dat relevante regels, plannen en procedures gehanteerd worden door het team 
 Maak zo nodig een schema van aflossing, vervanging en/of aanvulling 
 Informeer en adviseer vanuit het eigen proces het hoofd van de taakorganisatie en de 

andere teamleiders van de taakorganisatie, evenals de taakorganisaties 
Communicatie, Informatie en Ondersteuning  

 Zorg dat binnen het team iedereen op de hoogte is van de voortgang, productie, 
prioriteiten en effectiviteit 

 Zorg voor een goede afstemming tussen de in gang gezette processen en de 
eventuele andere monodisciplinaire of multidisciplinaire teams en externe partners 

 Bewaak de veiligheid en het welzijn van de teamleden 
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Checklist beëindiging 
activiteiten 

 Schaal de werkzaamheden pas af na afstemming met het hoofd taakorganisatie 
 Informeer de teamleden over de afschaling 
 Draag zorg voor de debriefing van de teamleden  
 Maak een inschatting van de behoefte aan nazorg bij de teamleden en draag zo nodig 

zorg voor die nazorg 
 Draag zorg voor een inhoudelijke overdracht aan het hoofd taakorganisatie  
 Draag zo nodig bij aan de evaluatie van het proces 

 

Benodigde informatie 
(input) 
 

- Totaalbeeld 
- Inzetopdracht 
- Inzetplan 

 

Resultaat (output) - Inzetplan en/of evacuatieplan (multidisciplinair) 
- Aanvraag extra mensen en middelen 
- Voortgangs- en afwijkingsinformatie (incl. bericht ‘Gereed voor vervoer’) 
- Logboek 
- Evt. bijdrage aan overdracht voor de nafase 
- Evt. bijdrage aan evaluatie 

 

Bevoegdheden - Heeft het mandaat om binnen zijn taakbeschrijving de benodigde opdrachten te 
geven en activiteiten uit te (laten) voeren 

- Is bevoegd tot het inzetten van mensen en/of middelen (zowel intern als extern), 
binnen een vooraf (regionaal of lokaal) bepaald financieel mandaat (bijvoorbeeld op 
basis van waakvlamovereenkomst) 

 

Hulpmiddelen - Draaiboek Acute bevolkingszorg,  deelplan Verplaatsen mens en dier 
- Taakkaart(en)/werkinstructie 
- Crises- en incidentbestrijdingsplannen / plannen en procedures 
- Convenanten/samenwerkingsovereenkomsten vervoersbedrijven 
- Bereikbaarheidslijsten medewerkers en externe partners / netwerkkaarten / 

telefoonlijsten / alarmeringslijsten  
- GSM en (mobiel) internet met toegang tot LCMS, social media en e-mail / LCMS 
- ICT en communicatiemiddelen 
- E-mailaccounts 
- Checklists en formats 
- Kantoor- en werkplekfaciliteiten 

< lokaal en/of regionaal nader invullen> 
 

Neemt deel aan overleg - Teamoverleg Actiecentrum Verplaatsen mens en dier 
- Optioneel: teamleidersoverleg van gerelateerde processen (zowel monodisciplinair 

als multidisciplinair) 
- (Bilateraal) afstemmingsoverleg met HTo 

 

Werkt samen met / 
heeft contact met 

- HTo Acute bevolkingszorg / Evacuatie en/of OvD – Bevolkingszorg 
- Teammedewerkers Verplaatsen mens en dier 
- Teamleiders van gerelateerde processen (zowel monodisciplinair als multidisciplinair) 
- Externe partijen 

 

Bereikbaarheid 
partners/ externen 

<lokaal en/of regionaal invullen> 
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Teamleider Verwanteninformatie 

 

 

 
 

PROCES Verwanteninformatie 
 

FUNCTIENAAM Teamleider Verwanteninformatie 
 

Alarmering door HTo Acute bevolkingszorg, HTo Crisiscommunicatie, Teamleider Opvang of OvD-Bz (afhankelijk 
van omvang incident) 
 

Ontvangt leiding van HTo Acute bevolkingszorg, HTo Crisiscommunicatie of OvD-Bz (afhankelijk van omvang 
incident) 
 

Geeft leiding aan 
 

Medewerkers Verwanteninformatie 
 

Werkplek Actiecentrum Verwanteninformatie, ingesteld door of namens de getroffen gemeente <fysieke 
locatie nader lokaal en/of regionaal invullen> 
 

Kerntaken 6) Inrichten van het team Verwanteninformatie 
7) Leiding geven aan het team Verwanteninformatie 
8) Adviseren, informeren en rapporteren 
9) Uitvoeren van het deelplan Verwanteninformatie 
10) Afronden van het proces 

 

Checklist start 
activiteiten 

 Bevestig het alarm / je opkomst en start eigen logboek 
 Raadpleeg LCMS 
 Neem contact op met het hoofd taakorganisatie Acute bevolkingszorg 
 Vertaal de ontvangen inzetopdracht(en) in een inzetplan 
 Bepaal (samen met het hoofd van de taakorganisatie) de samenstelling en 

bezettingsgraad van het team 
 Alarmeer de teamleden  

 

Checklist uitvoering 
activiteiten 

 Informeer de teamleden en wijs taken toe 
 Regel (aanvullende) faciliteiten, mensen en middelen 
 Regel het bijhouden van een logboek/verslaglegging in het eigen team 
 Vertaal het inzetplan in concrete taken en acties 
 Geef opdracht tot het uitvoeren van de taken en acties 
 Bewaak de voortgang van het proces en stuur waar nodig bij 
 Zorg dat relevante regels, plannen en procedures gehanteerd worden door het team 
 Maak zo nodig een schema van aflossing, vervanging en/of aanvulling 
 Informeer en adviseer vanuit het eigen proces het hoofd van de taakorganisatie en de 

andere teamleiders van de taakorganisatie, evenals de taakorganisaties 
Communicatie, Informatie en Ondersteuning  

 Zorg dat binnen het team iedereen op de hoogte is van de voortgang, productie, 
prioriteiten en effectiviteit 

 Zorg voor een goede afstemming tussen de in gang gezette processen en de 
eventuele andere monodisciplinaire of multidisciplinaire teams en externe partners 
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 Bewaak de veiligheid en het welzijn van de teamleden 
 

Checklist beëindiging 
activiteiten 

 Schaal de werkzaamheden pas af na afstemming met het hoofd taakorganisatie 
 Informeer de teamleden over de afschaling 
 Draag zorg voor de debriefing van de teamleden  
 Maak een inschatting van de behoefte aan nazorg bij de teamleden en draag zo nodig 

zorg voor die nazorg 
 Draag zorg voor een inhoudelijke overdracht aan het hoofd taakorganisatie  
 Draag zo nodig bij aan de evaluatie van het proces 

 

Benodigde informatie 
(input) 
 

- Totaalbeeld 
- Inzetopdracht 
- Inzetplan 

 

Resultaat (output) - Inzetplan en/of uitvoeringsplan 
- Aanvraag extra mensen en middelen 
- Voortgangs- en afwijkingsinformatie (incl. bericht ‘Gereed voor vervoer’) 
- Logboek 
- Evt. bijdrage aan overdracht voor de nafase 
- Evt. bijdrage aan evaluatie 

 
Bevoegdheden - Heeft het mandaat om binnen zijn taakbeschrijving de benodigde opdrachten te 

geven en activiteiten uit te (laten) voeren 
- Is bevoegd tot het inzetten van mensen en/of middelen (zowel intern als extern), 

binnen een vooraf (regionaal of lokaal) bepaald financieel mandaat (bijvoorbeeld op 
basis van waakvlamovereenkomst) 

 

Hulpmiddelen - Draaiboek Acute bevolkingszorg,  deelplan Verwanteninformatie 
Taakkaart(en)/werkinstructie 

- Crises- en incidentbestrijdingsplannen / plannen en procedures 
- Bereikbaarheidslijsten medewerkers en externe partners / netwerkkaarten / 

telefoonlijsten / alarmeringslijsten  
- GSM en (mobiel) internet met toegang tot LCMS, social media en e-mail / LCMS 
- ICT en communicatiemiddelen 
- E-mailaccounts 
- Checklists en formats 
- Kantoor- en werkplekfaciliteiten 

< lokaal en/of regionaal nader invullen> 
 

Neemt deel aan 
overleg 

- Teamoverleg Actiecentrum Verwanteninformatie 
- Optioneel: teamleidersoverleg van gerelateerde processen (zowel monodisciplinair 

als multidisciplinair) 
- (Bilateraal) afstemmingsoverleg met HTo 

 

Werkt samen met / 
heeft contact met 

- HTo Acute bevolkingszorg, HTo Crisiscommunicatie, Teamleider Opvang of OvD-Bz 
- Teammedewerkers Verwanteninformatie 
- Teamleiders van gerelateerde processen (zowel monodisciplinair als multidisciplinair) 
- Externe partijen 

 

Bereikbaarheid 
partners/ externen 

<lokaal en/of regionaal invullen> 
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Teamleider Voorzien in primaire levensbehoeften 

 

 

 
 

PROCES Voorzien in primaire levensbehoeften 
 

FUNCTIENAAM Teamleider Voorzien in primaire levensbehoeften 
 

Alarmering door HTo Acute bevolkingszorg of OvD - Bevolkingszorg  

Ontvangt leiding van HTo Acute bevolkingszorg of OvD - Bevolkingszorg 

Geeft leiding aan - Team Voorzien in primaire levensbehoeften op het distributiepunt (front office) 
- Actiecentrum  Voorzien in primaire levensbehoeften 

 

Werkplek Actiecentrum Voorzien in primaire levensbehoeften <fysieke locatie nader lokaal en/of 
regionaal invullen> 
 

Kerntaken 1) Inrichten van het team Voorzien in primaire levensbehoeften 
2) Leiding geven aan het team Voorzien in primaire levensbehoeften 
3) Adviseren, informeren en rapporteren 
4) Uitvoeren van het inzetplan Voorzien in primaire levensbehoeften 
5) Afronden van het proces 
 

Checklist start 
activiteiten 

 Bevestig het alarm / je opkomst en start eigen logboek 
 Raadpleeg LCMS 
 Neem contact op met het hoofd taakorganisatie Publieke zorg 
 Vertaal de ontvangen inzetopdracht(en) in een inzetplan 
 Maak gebruik van checklist Voorzien in primaire levensbehoeften 
 Bepaal (samen met het hoofd van de taakorganisatie) de samenstelling en 

bezettingsgraad van het team 
 Alarmeer de teamleden  
 

Checklist uitvoering 
activiteiten 

 Informeer de teamleden en wijs taken toe 
 Regel (aanvullende) faciliteiten, mensen en middelen voor het team 
 Regel het bijhouden van een logboek/verslaglegging in het eigen team 
 Vertaal het inzetplan in concrete acties en taken 
 Verwerf benodigde goederen en diensten voor de getroffenen 
 Geef opdracht tot het uitvoeren van de taken en acties 
 Bewaak de voortgang van het proces en stuur waar nodig bij 
 Zorg dat relevante regels, plannen en procedures gehanteerd worden door het 

team 
 Maak zo nodig een schema van aflossing, vervanging en/of aanvulling 
 Informeer en adviseer vanuit het eigen proces het hoofd van de taakorganisatie en 

de andere teamleiders van de taakorganisatie, evenals de taakorganisaties 
Communicatie, Informatie en Ondersteuning  

 Zorg dat binnen het team iedereen op de hoogte is van de voortgang, productie, 
prioriteiten en effectiviteit 

 Zorg voor een goede afstemming tussen de in gang gezette processen en de 
eventuele andere monodisciplinaire of multidisciplinaire teams en externe partners 
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 Bewaak de veiligheid en het welzijn van de teamleden 
 

Checklist beëindiging 
activiteiten 

 Schaal de werkzaamheden pas af na afstemming met het hoofd taakorganisatie 
Acute bevolkingszorg 

 Informeer de teamleden bij afschaling 
 Bouw het proces Voorzien in primaire levensbehoeften af 
 Draag zorg voor de debriefing van de teamleden 
 Maak een inschatting van de behoefte aan nazorg bij de teamleden en draag zo 

nodig zorg voor die nazorg 
 Draag zorg voor een inhoudelijke overdracht aan het hoofd taakorganisatie 
 Draag zo nodig bij aan de evaluatie van het proces 
 

Benodigde informatie 
(input) 
 

- Totaalbeeld 
- Inzetopdracht 
- Inzetplan Voorzien in primaire levensbehoeften 
 

Resultaat (output) - Inzetplan Voorzien in primaire levensbehoeften 
- Aanvraag extra mensen en middelen 
- Voortgangs- en afwijkingsinformatie (incl. bericht ‘Gereed voor distributie’) 
- Logboek 
- Evt. bijdrage aan overdracht voor de nafase 
- Evt. bijdrage aan evaluatie 
 

Bevoegdheden - Heeft het mandaat om binnen zijn taakbeschrijving de benodigde opdrachten te 
geven en activiteiten uit te (laten) voeren 

- Is bevoegd tot het inzetten van mensen en/of middelen, binnen een vooraf 
(regionaal of lokaal) bepaald financieel mandaat 

 

Hulpmiddelen - Draaiboek Acute bevolkingszorg / deelplan Voorzien in primaire 
levensbehoeften 

- Taakkaart(en)/werkinstructie 
- Crises- en incidentbestrijdingsplannen / plannen en procedures 
- Convenanten / samenwerkingsovereenkomsten leveranciers 
- Bereikbaarheidslijsten medewerkers en externe partners / netwerkkaarten / 

telefoonlijsten / alarmeringslijsten 
- GSM en (mobiel) internet met toegang tot LCMS, social media en e-mail / LCMS 
- ICT en communicatiemiddelen 
- E-mailaccounts 
- Checklists en formats 
- Kantoor- en werkplekfaciliteiten 

< lokaal en/of regionaal nader invullen> 

Neemt deel aan 
overleg 

- Teamoverleg back office Voorzien in primaire levensbehoeften 
- Optioneel: teamleidersoverleg van gerelateerde processen 
 

Werkt samen met / 
heeft contact met 

- HTo Acute bevolkingszorg 
- Externe partijen (leveranciers/locaties) 
- Teamleden 
 

Bereikbaarheid 
partners/ externen 

<lokaal en/of regionaal invullen> 
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5.4 Functiekaarten Informatie en ondersteuningsmanagement   
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Teamleider Preparatie nafase  

        

          
 

 

 

 
PROCES Preparatie nafase  

 

FUNCTIENAAM Teamleider Preparatie nafase 
 

Alarmering door Lokaal door/namens HTO ondersteuning of communicator 

Ontvangt leiding van HTo Ondersteuning  

Geeft leiding aan Medewerkers Preparatie nafase  

Werkplek gemeentehuis 

Kerntaken 1) Inrichten van het team Preparatie nafase 
2) Leiding geven aan het team Preparatie nafase  
3) Informeren en rapporteren 
4) Uitvoeren van het inzetplan Preparatie nafase: maken van een overdrachtsdossier 

nafase (incl. advies) ROT en (indien verzocht) een 1e concept ‘plan van aanpak nafase’  
5) Afronden van het proces 

 

Checklist start 
activiteiten 

 Bevestig het alarm / je opkomst en start eigen logboek 
 Raadpleeg (via de informatiecoördinator Bevolkingszorg) LCMS, check het actuele beeld 
 Neem contact op met het hoofd taakorganisatie Ondersteuning 
 Vertaal de ontvangen inzetopdracht(en) in een inzetplan 
 Bepaal (samen met het hoofd van de taakorganisatie) de samenstelling en 

bezettingsgraad van het team 
 Alarmeer de teamleden Preparatie nafase (op basis van het scenario) 

 

Checklist uitvoering 
activiteiten 

 Informeer de teamleden en wijs taken toe 
 Regel (aanvullende) faciliteiten, mensen en middelen 
 Regel het bijhouden van een logboek/verslaglegging in het eigen team 
 Vertaal het inzetplan in concrete taken en acties 
 Geef opdracht tot het starten op de voorbereidingen preparatie nafase (het team 

Preparatie nafase onderzoekt welke voor de nafase relevante thema’s spelen binnen de 
verschillende mono- en multidisciplinaire teams/processen en agenderen/bewaken dit 
agendapunt via de ACBz in het ROT) 

 Draag zorg voor het ophalen van overdrachtsformulieren van de verschillende mono- 
en multidisciplinaire teams/processen 

 Analyseer het totaalbeeld van de overdrachtsformulieren, voor doorvertaling naar de 
organisatie van de nafase 

 Signaleer de behoefte van de omgeving 
 Zorg - afhankelijk van de opdracht - voor het opstellen van een overdrachtsdossier 

nafase (incl. advies) ROT of een 1e concept ‘plan van aanpak nafase’. Dit laatste 
document wordt samengesteld op basis van het overdrachtsdossier nafase (incl. advies) 
ROT en de besluiten uit het GBT of RBT m.b.t. thema’s voor de nafase 

 Leg – afhankelijk van de opdracht – het overdrachtsdossier nafase (incl. advies) ROT of 
1e concept ‘plan van aanpak nafase’ via HTo en ACBz (en al dan niet via het ROT) ter 
besluitvorming voor aan het bevoegd gezag (BT); pas dit zo nodig op verzoek aan  

 Bewaak de voortgang van het proces Preparatie nafase; stuur waar nodig bij  
 Zorg dat relevante regels, plannen en procedures gehanteerd worden door het team 
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 Informeer het HTo Ondersteuning over de voortgang, productie en eventuele 
afwijkingen in de procesuitvoering 

 Wissel informatie uit over het verloop van (het voorbereiden van) de preparatie van de 
nafase met de medewerkers in het team 

 Stem af met de betrokkenen buiten het team 
 Bewaak het welzijn van de medewerkers in het team; draag m.n. zorg voor een tijdige 

aflossing 
 

Checklist beëindiging 
activiteiten 

 Schaal de werkzaamheden pas af na afstemming met het HTo Ondersteuning 
 Informeer de teamleden over de afschaling 
 Draag zorg voor de debriefing van de teamleden 
 Maak een inschatting van de behoefte aan nazorg bij de teamleden en draag zo nodig 

zorg voor die nazorg 
 Draag zorg voor een inhoudelijke overdracht aan het hoofd taakorganisatie 
 Draag zo nodig bij aan de evaluatie van het proces 

Benodigde informatie 
(input) 
 

- Totaalbeeld 
- Inzetopdracht  
- Inzetplan 
- Overdrachtsformulieren nafase (van taakorganisaties) 
- Evt. overdrachtsdossier nafase (incl. advies) ROT 
- Evt. relevante besluiten GBT/RBT m.b.t. thema’s nafase 

 

Resultaat (output) - Inzetplan Preparatie nafase 
- Aanvraag extra mensen en middelen  
- Voortgangs- en afwijkingsinformatie 
- Logboek 
- Overdrachtsdossier nafase (incl. advies) ROT 
- Evt. 1e concept ‘plan van aanpak nafase’ 
- Evt. bijdrage aan evaluatie 

 

Bevoegdheden - Heeft het mandaat om binnen zijn taakbeschrijving de benodigde opdrachten te geven 
en activiteiten uit te (laten) voeren 

- Is bevoegd tot het inzetten van mensen en/of middelen, binnen een vooraf (regionaal 
of lokaal) bepaald financieel mandaat 

 

Hulpmiddelen - Draaiboek/deelplan 
- Taakkaart(en)/werkinstructie 
- Ramp- en incidentbestrijdingsplannen / plannen en procedures 
- Convenanten/samenwerkingsovereenkomsten 
- Bereikbaarheidslijsten medewerkers en externe partners / netwerkkaart met overzicht 

van (externe) deskundigen / telefoonlijsten / alarmeringslijsten 
- GSM en (mobiel) internet met toegang tot LCMS, social media en e-mail / LCMS 
- ICT en communicatiemiddelen 
- E-mailaccounts 
- Checklists thema’s nafase en externe expertise, formats, modeldraaiboeken of –

plannen 
- Kantoor- en werkplekfaciliteiten 
- Model 1e concept ‘plan van aanpak nafase’ 

 

Neemt deel aan 
overleg 

- Teamoverleg Preparatie nafase  
- Optioneel: teamleidersoverleg van gerelateerde processen 

 

Werkt samen met / 
heeft contact met 

- HTo Ondersteuning en/of OvD – Bevolkingszorg 
- Multidisciplinaire crisispartners 
- Lokale expertise (bijvoorbeeld bestuursadviseur) 
- Externe deskundigen 

Bereikbaarheid 
partners/ externen 

Via bereikbaarheidslijsten/telefoonlijsten/alarmeringslijsten 
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Hoofd taakorganisatie Informatie  

 

       
 

 

 
PROCES Informatiemanagement 

FUNCTIENAAM Hoofd taakorganisatie Informatie 

Alarmering door Gemeenschappelijke meldkamer via bijvoorbeeld Communicator of via OvD Bevolkingszorg 

Ontvangt leiding van Algemeen Commandant Bevolkingszorg (ACBz) 

Geeft leiding aan Taakorganisatie Informatie (teamleider back office Informatie
1
 en informatiecoördinatoren) 

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

Kerntaken 1) Inrichten van de taakorganisatie Informatie 
- Bepalen (afhankelijk van de aard en omvang van het incident) of de back 

office wordt ingezet en hoeveel informatiecoördinatoren waar worden 
ingezet. 

- Alarmeren van bovengenoemden en toewijzen van taken 
- Erop toezien dat gedurende het incident de teams binnen het proces op een 

juiste wijze worden samengesteld en bezet 
- Zorgen dat de nodige aanvullende faciliteiten geregeld worden om een goed 

functioneren van de taakorganisatie mogelijk te maken 
- Zorgen dat de relevante regels, plannen en procedures gehanteerd worden 

door de teams 
2) Leiding geven aan de teamleider back office Informatie en de 

informatiecoördinatoren 
- Leiding geven aan de back office en de informatiecoördinatoren: hen 

faciliteren om de gewenste producten te kunnen leveren, met hen 
afstemmen en prioriteit van de uitgezette acties bepalen 

- Analyseren van de situatie: 
o Analyseren en beoordelen van de actuele situatie 
o Anticiperen op ontwikkelingen (scenariodenken) 

- Interpreteren, delegeren en controleren: 
o Vertalen van tactische kaders en opdrachten in concrete taken en 

acties en deze uitzetten binnen de teams 
o Controleren van de voortgang en waar nodig bijsturen 
o Op operationeel niveau de afstemming bewaken met de overige 

processen en partners 
o Realiseren van de operationele prestaties van de teams 

- Zorg dragen voor de debriefing van de teamleiders binnen het proces 
- Zorg dragen (indien hier door een van de teamleiders om wordt verzocht) 

voor de nazorg van de medewerkers binnen de taakorganisatie 
3) Adviseren, informeren en rapporteren 

- Actief informatie halen en brengen 
- Informeren van de informatiecoördinatoren en zorgen voor een gezamenlijk 

beeld binnen het proces 
- Rapporteren, informeren en adviseren aan: 

o de Algemeen Commandant Bevolkingszorg, via de leidinggevende 
van het team Bevolkingszorg 

o de informatiecoördinator Bevolkingszorg van het team 

                                                   
1 De back office Informatie is het informatieknooppunt van het team Bevolkingszorg. 
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Bevolkingszorg 
o andere hoofden binnen het team Bevolkingszorg 
o andere hoofden binnen stafsecties van hulpdiensten 
o andere relevante samenwerkingspartners op operationeel niveau 

- Regelen van het bijhouden van logboek/verslaglegging binnen de teams 
- Evalueren van het optreden en zorgen voor de opstelling van de 

eindrapportage over / evaluatie van het proces 

Checklist start 
activiteiten 

 Neem contact op met de Algemeen Commandant Bevolkingszorg en meld 
beschikbaarheid 

 Zorg dat een logboek wordt opgestart 
 Neem (afhankelijk van de benodigde processen) contact op met de teamleider back 

office Informatie en de benodigde informatiecoördinatoren 
 Start LCMS en raadpleeg beschikbare informatie: 

o Vorm jezelf een beeld van aard en omvang van het incident 
o Stel in overleg met de AC Bevolkingszorg en de teamleider back office Informatie 

binnen het proces Informatiemanagement prioriteiten vast 
o Neem contact op met de teamleider back office Informatie en de 

informatiecoördinatoren, verzoek om beschikbare informatie en bepaal een 
eerste moment van terugkoppeling 

Checklist uitvoering 
activiteiten 

 Ontvang of win monodisciplinaire en multidisciplinaire informatie in, vanuit 
Bevolkingszorg en ROT en breng dat samen 

 Licht de informatie toe 
 Bepaal voor wie de informatie relevant/noodzakelijk is 
 Bepaal in welke vorm de informatie wordt aangeboden 
 Valideer de informatie 
 Deel de informatie / stel de informatie beschikbaar 

Checklist beëindiging 
activiteiten 

 Schaal pas af na afstemming met de AC Bevolkingszorg 
 Waarborg dat alle beschikbare informatie in LCMS gelogd is 
 Draag zorg voor debriefing van de teamleden 
 Maak een inschatting van de behoefte aan nazorg bij de collega’s en regel dit zo nodig 
 Draag zo nodig bij aan de evaluatie van het proces 

Benodigde informatie 
(input) 
 

- Totaalbeeld 
- ROT-beeld en de informatie uit de processen Bevolkingszorg 
- Voortgangs- en afwijkingsinformatie 

Resultaat (output) - Het delen van beschikbare informatie met partners in de crisisbeheersing 
- Aanvraag extra mensen en middelen 
- Voortgangs- en afwijkingsinformatie 
- Logboek 
- Evt. bijdrage aan overdracht voor de nafase 
- Evt. evaluatierapport 

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

Hulpmiddelen - LCMS 
- Draaiboek/deelplan 
- Taakkaarten 
- Bereikbaarheidslijsten medewerkers en externe partners / netwerkkaarten / 

telefoonlijsten 
- ICT en communicatiemiddelen 
- E-mailaccounts 
- Kantoor- en werkplekfaciliteiten 

Neemt deel aan overleg Overleg van het team Bevolkingszorg (de hoofden van de diverse taakorganisaties, onder 
voorzitterschap van de AC Bevolkingszorg) 

Werkt samen met / 
heeft contact met 

- Werkt samen met de AC Bevolkingszorg en de hoofden van de overige 
taakorganisaties 

- Heeft contact met de AC Bevolkingszorg (in het ROT)  
 

Bereikbaarheid 
partners/ externen 

Via bereikbaarheidslijsten/telefoonlijsten/alarmeringslijsten 
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Hoofd taakorganisatie Ondersteuning 

 

 

            
 
 

PROCESSEN - Bestuurs- en managementondersteuning c.q. facilitaire ondersteuning 
- Preparatie nafase 
 

FUNCTIENAAM Hoofd taakorganisatie Ondersteuning 
 

Alarmering door Algemeen Commandant Bevolkingszorg, Communicator of OvD Bevolkingszorg 
 

Ontvangt leiding van Algemeen Commandant Bevolkingszorg (ACBz) of OvD Bevolkingszorg 

Geeft leiding aan 
 

Teamleiders van de bovengenoemde processen 

Werkplek Gemeentehuis of ROT 
 

Kerntaken 1) Inrichten van de taakorganisatie 
2) Leiding geven aan de teamleiders binnen de taakorganisatie 
3) Adviseren, informeren en rapporteren (aan de ACBz) 
 

Checklist start 
activiteiten 

 Bevestig het alarm / je opkomst en start eigen logboek (of wijs iemand aan die 
logboek bijhoudt) 

 Raadpleeg LCMS 
 Vorm jezelf een actueel beeld van aard en omvang van het incident 
 Formuleer op basis hiervan (een) inzetopdracht(en) aan de teamleider(s) 
 Alarmeer de teamleiders (of laat deze alarmeren) dit geschiedt op lokaal niveau 
 Geef opdracht(en) aan de teamleider(s) en bepaal eerste moment van 

terugkoppeling 
 

Checklist uitvoering 
activiteiten 

 Bepaal welke teams en/of functionarissen worden ingezet 
 Vertaal strategische en tactische kaders en opdrachten (inzetverzoek) in concrete 

taken en acties (inzetopdracht) en zet deze uit binnen de taakorganisatie 
 Informeer, instrueer en geef leiding aan de teamleider(s) 
 Draag zorg voor het regelen van (aanvullende) faciliteiten, mensen en middelen 
 Draag zorg voor het bijhouden van een logboek/verslaglegging in de eigen 

taakorganisatie 
 Bewaak de voortgang van lopende taken en acties en stuur waar nodig bij 
 Zorg dat de relevante regels, plannen en procedures gehanteerd worden door de 

taakorganisatie 
 Draag zorg voor een goede afstemming binnen het team Bevolkingszorg, tussen de in 

gang gezette processen en de eventuele andere monodisciplinaire of 
multidisciplinaire teams en externe partners 

 Informeer, adviseer en rapporteer vanuit de processen van de taakorganisatie aan de 
voorzitter team Bevolkingszorg en/of rechtstreeks aan de ACBz 

 Zie erop toe dat de informatie uit het eigen proces correct wordt overgenomen in 
LCMS 

 Bewaak de veiligheid en het welzijn van de teamleden 
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Checklist beëindiging 
activiteiten 

 Bepaal mede (binnen de stafsectie Bevolkingszorg) het moment waarop beëindiging 
van (een deel van) de in gang gezette processen is aangebroken 

 Informeer de teamleider(s) hierover, en geef opdracht tot afbouw 
 Zorg voor debriefing van de teamleider(s) 
 Lever het overdrachtsformulier nafase aan bij de teamleider Preparatie nafase 
 Draag zo nodig bij aan het opstellen van een eindrapportage over het functioneren 

van de processen van de taakorganisatie 
 Draag zo nodig bij aan een evaluatie van de processen van de taakorganisatie 
 Zorg zo nodig (mede) voor de nazorg van de medewerkers van de processen van de 

taakorganisatie 
 

Benodigde informatie 
(input) 

- Totaalbeeld 
- Inzetverzoek 
- Inzetopdracht 
- Resultaten afstemming binnen stafsectie Bevolkingszorg 
- Voortgangs- en afwijkingsinformatie 

 

Resultaat (output) - Inzetopdracht  
- Aanvullende en gewijzigde opdrachten 
- Aanvraag extra mensen en middelen 
- Adviezen voor het (R)BT 
- Voortgangs- en afwijkingsinformatie 
- Logboek 
- Overdrachtsformulier nafase 
- Bijdragen aan eindrapportage en evaluatie 

 

Bevoegdheden - Heeft het mandaat om binnen zijn taakbeschrijving de benodigde opdrachten te 
geven en activiteiten uit te (laten) voeren 

- Is bevoegd tot het inzetten van mensen en/of middelen, binnen een vooraf 
(regionaal of lokaal) bepaald financieel mandaat 

 

Hulpmiddelen - Draaiboek/deelplan 
- Taakkaarten (niet alleen van eigen taak) 
- Ramp- en bestrijdingsplannen / plannen en procedures 
- Convenanten/samenwerkingsovereenkomsten 
- Bereikbaarheidslijsten medewerkers en externe partners / netwerkkaarten / 

telefoonlijsten / alarmeringslijsten 
- GSM en (mobiel) internet met toegang tot LCMS, social media en e-mail / LCMS 
- ICT en communicatiemiddelen 
- E-mailaccounts 
- Checklists 
- Standaarddocumenten (voor zover beschikbaar) 
- Mandaatbesluiten 
- Kantoor- en werkplekfaciliteiten 

 

Neemt deel aan 
overleg 

- Overleg stafsectie Bevolkingszorg 
- (Optioneel) andere overlegvormen 

 

Werkt samen met / 
heeft contact met 

- Algemeen Commandant Bevolkingszorg 
- Andere hoofden taakorganisatie, ook van de andere kolommen 
- Externe partijen 

 

Bereikbaarheid 
partners/ externen 

Via bereikbaarheidslijsten/telefoonlijsten/alarmeringslijsten 

 



59 
 

       Informatiecoördinator Bevolkingszorg 

 

       
 

 

 

 
 

PROCES Informatiemanagement 
 

FUNCTIENAAM Informatiecoördinator Bevolkingszorg 
 

Alarmering door Gemeenschappelijke meldkamer via bijvoorbeeld Communicator of via HTO informatie of 
OvD Bevolkingszorg 
 

Ontvangt leiding van Hoofd taakorganisatie Informatie of teamleider back office Informatie
2
 

Geeft leiding aan 
 

N.v.t. 

Werkplek Afhankelijk van de vraag of er behoefte is aan een informatiecoördinator, kan een 
informatiecoördinator werkzaam zijn in één van de volgende gremia: 

- gemeentelijk managementteam (GMT) 
- sectie Bevolkingszorg ROT 
- gemeentelijk beleidsteam (GBT) / regionaal beleidsteam (RBT) 

 

Kerntaken Kerntaken informatiecoördinator back office Bevolkingszorg 
1) Faciliteren van het team Bevolkingszorg met beschikbare informatie in de tabbladen 

Bevolkingszorg en Situatie in LCMS 
2) Uitzetten van de informatie/adviezen/actiepunten/vragen vanuit het team 

Bevolkingszorg, ten behoeve van het informatiebeeld (delen van de informatie 
binnen LCMS) 

3) Toezien op volledigheid, actualiteit en juistheid van de bijdrage aan het 
informatiebeeld, vanuit het perspectief van het team Bevolkingszorg 

4) Verzorgen en monitoren van het berichtenverkeer (in LCMS) t.b.v. de opgestarte 
teams 

5) Zo nodig voeren van communicatie met andere informatiepunten in het netwerk 
 
Kerntaken informatiecoördinator sectie Bevolkingszorg 

1) Uitzetten van de informatie/adviezen/actiepunten/vragen vanuit ACBz, ten behoeve 
van het informatiebeeld (delen van de informatie binnen LCMS) 

2) Toezien op volledigheid, actualiteit en juistheid van de bijdrage aan het 
informatiebeeld, vanuit het perspectief van de sectie Bevolkingszorg 

 
Kerntaken informatiecoördinator GBT/RBT 

1) Plotten en toelichten ROT-beeld 
2) Tonen en duiden van relevante documenten uit LCMS aan GBT/RBT 
3) Besluitenlijst/actielijst vanuit GBT/RBT loggen in LCMS 

 

Checklist start 
activiteiten 

 Neem contact op met het HTo Informatie en meld beschikbaarheid 
 Start LCMS en raadpleeg de beschikbare informatie: 

o Ontvang het ROT-beeld 
o Stel in overleg met het HTo Informatie prioriteiten vast 
o Neem contact op met de teamleiders, verzoek om beschikbare informatie en 

                                                   
2 De back office Informatie is het informatieknooppunt van het team Bevolkingszorg. 
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spreek af hoe informatie wordt ontvangen uit processen Bevolkingszorg 
 

Checklist uitvoering 
activiteiten 

 Ontvang of win monodisciplinaire en multidisciplinaire informatie in, vanuit 
Bevolkingszorg en ROT en breng dat samen 

 Licht de informatie toe 
 Bepaal voor wie de informatie relevant/noodzakelijk is 
 Bepaal in welke vorm de informatie wordt aangeboden 
 Valideer de informatie 
 Deel de informatie / stel de informatie beschikbaar 

 

Checklist beëindiging 
activiteiten 

 Schaal pas af na afstemming met de teamleider of het hoofd taakorganisatie 
Informatie 

 Waarborg dat alle beschikbare informatie in LCMS gelogd is 
 

Benodigde informatie 
(input) 
 

Heeft de beschikking over het ROT-beeld en de informatie uit de processen Bevolkingszorg 

Resultaat (output) - De hoofden van taakorganisaties zijn geïnformeerd over het beeld van de stand van 
zaken in hun proces 

- De voorzitter van het team Bevolkingszorg heeft zicht op de uitstaande acties, de 
genomen besluiten en de gerealiseerde producten van het team Bevolkingszorg 

- De informatiecoördinator in het gemeentelijk beleidsteam is in staat dit team het 
actuele beeld te tonen en te informeren over gerealiseerde en uitstaande acties 

- De informatiecoördinator in de sectie Bevolkingszorg is in staat deze sectie een 
beeld te geven van de uitstaande acties binnen het team Bevolkingszorg en de 
actuele stand van zaken van gerealiseerde opdrachten 

 

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

Hulpmiddelen - LCMS 
- Draaiboek/deelplan 
- Taakkaart informatiecoördinator Bevolkingszorg 
- Bereikbaarheidslijsten medewerkers en externe partners / netwerkkaarten / 

telefoonlijsten 
- ICT en communicatiemiddelen 
- E-mailaccounts 
- Kantoor- en werkplekfaciliteiten 

 

Neemt deel aan 
overleg 

- Informatiecoördinator back office Bevolkingszorg neemt deel aan overleg team 
Bevolkingszorg 

- Informatiecoördinator sectie Bevolkingszorg neemt deel aan overleg sectie 
Bevolkingszorg 

- Informatiecoördinator GBT/RBT neemt deel aan GBT/RBT-overleg 
 

Werkt samen met / 
heeft contact met 

- Teamleider back office Informatie 
- Overige informatiecoördinatoren uit het proces Informatiemanagement 
- Zonodig: externen die informatie kunnen verschaffen t.b.v. Bevolkingszorg 
 

Bereikbaarheid 
partners/ externen 

- Via bereikbaarheidslijsten/telefoonlijsten/alarmeringslijsten 
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Medewerker Backoffice Informatie en Ondersteuning 
 
 

 

 

  

Proces Backoffice Informatie en Ondersteuning 

Activiteit Werk uitvoeren 

Functienaam Medewerker Backoffice Informatie en Ondersteuning 

Alarmering door De gemeentelijke alarmeringsfunctionaris (via de communicator). In opdracht van de Algemeen 
Commandant Bevolkingszorg of Officier van Dienst Bevolkingszorg. 

Ontvangt leiding van Teamleider Backoffice Informatie en Ondersteuning. 

Organisatieschema  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 

Werkplek Gemeentehuis getroffen gemeente 

Kerntaken  Op basis van de inzetopdracht het proces Backoffice Informatie en Ondersteuning uitvoeren. 
Start activiteiten 
(input) 

 Bevestig het alarm en start logboek 
 

Taken  Het verzorgen van de ondersteuning van het proces Backoffice Informatie en Ondersteuning; 
Resultaat (output)      

Beëindigen 
activiteiten 

     Schaal pas af na afstemming nadat de teamleider Backoffice Informatie en Ondersteuning 

heeft aangegeven dat afgeschaald kan worden 

     Je maakt aantekeningen voor de evaluatie. 
Bevoegdheden  

Hulpmiddelen Taakkaarten 

Neemt deel aan Overleg met Teamleiders Backoffice Informatie en Ondersteuning. 

Werkt samen met Medewerkers Backoffice Informatie en Ondersteuning 

OvD 

bevolkingszorg 

HIN/HON 

Backoffice I&O/ambtenaar 

Teamleider 

bestuursonder

-steuning 

Teamleider 

facilitaire 

ondersteu-

ning 

Teamleider 

preparatie 

nafase 

Medewerker 

juridische 

ondersteu-

ning 

Medewerker 

Financiële 

controle 

Medewerker 

protocollaire 

zaken 
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Teamleider backoffice Informatie  

 

       

        
 

PROCES Informatiemanagement 
FUNCTIENAAM Teamleider back office Informatie3 
Alarmering door Gemeenschappelijke meldkamer via bijvoorbeeld Communicator of via OvD Bevolkingszorg 

Ontvangt leiding van Hoofd taakorganisatie Informatie (HTo Informatie) 

Geeft leiding aan 
 

Team back office Informatie, dat kan bestaan uit de volgende functionarissen: 
- Informatiecoördinator back office Bevolkingszorg 
- Informatiecoördinator sectie Bevolkingszorg 
- Informatiecoördinator GBT/RBT 

Werkplek Team back office Informatie 

Kerntaken 1) Inrichten van het team back office Informatie 
Bepalen (afhankelijk van de opschaling) welke functionarissen noodzakelijk zijn: 

- Team Bevolkingszorg   informatiecoördinator back office Bevolkingszorg 
- Sectie Bevolkingszorg  informatiecoördinator sectie Bevolkingszorg 
- GBT/RBT                         informatiecoördinator GBT/RBT 

2) Leiding geven aan de informatiecoördinatoren binnen het team back office Informatie 
- Erop toezien dat Informatiecoördinatoren tijdig een actueel en waar mogelijk 

gevalideerd beeld opleveren en hen (indien nodig) hierop aanspreken 
- Voorzitten van het overleg van het team back office Informatie 
- Terugkoppelen van de prioriteiten 
- Zorgen voor het (laten) opstellen van een aflossingsschema van het team 

3) Informeren en rapporteren 
- Informeren van de informatiecoördinatoren in het team 
- Signaleren van knelpunten in het team en hierover rapporteren aan HTo Informatie 

Checklist start activiteiten  Bevestig het alarm / je opkomst en start eigen logboek 
 Neem contact op met het HTo Informatie en bepaal samen met hem de samenstelling van het 

team 
 Neem (afhankelijk van de benodigde functionarissen) contact op met de informatiecoördinator 

back office Bevolkingszorg, informatiecoördinator sectie Bevolkingszorg of informatiecoördinator 
RBT/GBT 

 Maak afspraken met de leden van het team over de vergaderfrequentie 
 Start LCMS en raadpleeg de beschikbare informatie: 

o Ontvang het ROT-beeld 
o Stel in overleg met het HTo Informatie prioriteiten vast 
o Neem contact op met de informatiecoördinatoren, verzoek om beschikbare informatie en 

spreek af hoe informatie wordt ontvangen uit processen Bevolkingszorg 

Checklist uitvoering 
activiteiten 

 Informeer de teamleden en wijs taken toe 
 Regel (aanvullende) faciliteiten, mensen en middelen 
 Regel het bijhouden van een logboek/verslaglegging in het eigen team  
 Vertaal het inzetplan in concrete taken en acties  
 Geef opdracht tot het uitvoeren van de taken en acties 
 Bewaak de voortgang van het proces en stuur waar nodig bij 
 Zorg dat relevante regels, plannen en procedures gehanteerd worden door het team 
 Maak zo nodig een schema van aflossing, vervanging en/of aanvulling 
 Informeer en adviseer vanuit het eigen proces het hoofd van de taakorganisatie en de andere 

teamleiders van de taakorganisatie, evenals de taakorganisaties Communicatie, Informatie en 
Ondersteuning  

 Zorg dat binnen het team iedereen op de hoogte is van de voortgang, productie, prioriteiten en 
effectiviteit 

                                                   
3 De back office Informatie is het informatieknooppunt van het team Bevolkingszorg. 



63 
 

 Zorg voor een goede afstemming tussen de in gang gezette processen en de eventuele andere 
monodisciplinaire of multidisciplinaire teams en externe partners 

 Bewaak de veiligheid en het welzijn van de teamleden  

Checklist beëindiging 
activiteiten 

 Schaal de werkzaamheden pas af na afstemming met het hoofd taakorganisatie  
 Waarborg dat alle beschikbare informatie in LCMS gelogd is 
 Informeer de teamleden over de afschaling 
 Draag zorg voor de debriefing van de teamleden 
 Maak een inschatting van de behoefte aan nazorg bij de teamleden en draag zo nodig zorg voor 

die nazorg 
 Draag zorg voor een inhoudelijke overdracht aan het hoofd taakorganisatie 
 Draag zo nodig bij aan de evaluatie van het proces 

Benodigde informatie 
(input) 
 

- ROT-beeld 
- Informatie uit de processen Bevolkingszorg 
- Informatie van de overige crisispartners 

Resultaat (output) - Tijdig beschikbaar gestelde, actuele en waar mogelijk gevalideerde informatie, voor de partners in 
de crisisbeheersing, door het team back office Informatie 

- Aanvraag extra mensen en middelen 
- Voortgangs- en afwijkingsinformatie 
- Logboek 
- Evt. bijdrage aan overdracht voor de nafase 
- Evt. bijdrage aan evaluatie 

Bevoegdheden Maakt gebruik van LCMS en zorgt dat de leden van het team mandaat hebben voor gebruik van 
gemeentelijke applicaties 

Hulpmiddelen - LCMS 
- Draaiboek/deelplan 
- Taakkaart teamleider back office Informatie 
- Bereikbaarheidslijsten medewerkers en externe partners / netwerkkaarten / telefoonlijsten 
- ICT en communicatiemiddelen 
- E-mailaccounts 
- Kantoor- en werkplekfaciliteiten 

Neemt deel aan overleg Overleg met het team back office Informatie: 
Als de leden van de back office Informatie fysiek van elkaar gescheiden zijn, is het niet mogelijk om als team 
overleg te voeren. De teamleider back office Informatie zal dan door een praktische oplossing moeten 
zorgen dat de informatiewisseling tussen de leden van zijn team tot stand komt. Een praktische oplossing 
kan zijn dat – na hierover afspraken te hebben gemaakt – de teamleider telefonisch contact zoekt met de 
leden van het team. 
Overleg met de leden van de taakorganisatie Informatie (hoofd taakorganisatie Informatie en de overige 
teamleiders van de teams binnen de taakorganisatie Informatie): 
In sommige gemeenten zijn de teams fysiek van elkaar gescheiden. Omdat een teamleider geacht wordt bij 
zijn team aanwezig te zijn, is het voor een teamleider dan niet mogelijk om fysiek aanwezig te zijn bij het 
periodieke overleg met het hoofd taakorganisatie Informatie en de overige teamleiders binnen de 
taakorganisatie Informatie. Om de informatievoorziening met het hoofd taakorganisatie Informatie op 
afstand toch tot stand te brengen, moet een praktische oplossing worden gevonden. Praktische oplossingen 
zijn: 

o Teamleider en hoofd taakorganisatie Informatie spreken af dat zij elkaar in elk geval na elk 
plenair overleg (overleg met de taakorganisatie of teamoverleg) telefonisch op de hoogte 
houden van relevante ontwikkelingen. 

o De informatiecoördinator back office Bevolkingszorg in het team Bevolkingszorg onderhoudt 
contact met de op afstand geplaatste teamleider Informatie, en speelt de informatie over en 
weer door aan het hoofd taakorganisatie Informatie, respectievelijk de teamleider 
Informatie. 

Werkt samen met / heeft 
contact met 

- HTo Informatie 
- Informatiecoördinator back office Bevolkingszorg 
- Informatiecoördinator sectie Bevolkingszorg 
- Informatiecoördinator GBT/RBT 

Bereikbaarheid partners/ 
externen 

Via bereikbaarheidslijsten/telefoonlijsten/alarmeringslijsten 
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Teamleider Backoffice Informatie en Ondersteuning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proces Backoffice Informatie en Ondersteuning 

Activiteit Werk verdelen 

Functienaam Teamleider Backoffice Informatie en Ondersteuning 

Alarmering door De gemeentelijke alarmeringsfunctionaris (via de communicator). In opdracht van de Algemeen 
Commandant Bevolkingszorg of Officier van Dienst Bevolkingszorg. 

Ontvangt leiding van Hoofd Informatie en Ondersteuning (HIN?HON) of OvD bevolkingszorg (GRIP 2 of hoger. In 
uitzonderlijke gevallen vanaf GRIP 1). 

Geeft leiding aan  Medewerkers Informatie en Ondersteuning 

Organisatieschema  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 

Werkplek Gemeentehuis getroffen gemeente 

Kerntaken  Proces backoffice Informatie en Ondersteuning inrichten en werk verdelen 

Start activiteiten 
(input) 

 Bevestig het alarm en start logboek 

 Aanpak Informatie en Ondersteuning bepalen 
Taken      Heeft de leiding over en coördineert de verschillende werkzaamheden binnen het proces 

Backoffice Informatie en Ondersteuning; 

     Organiseert het inrichten van het proces Backoffice Informatie en Ondersteuning; 

     Draagt zorg voor de bereikbaarheid van zijn medewerkers via (mobiele) telefoons, fax of 

andere verbindingsmiddelen; 

     Informeert Hoofd Informatie en Ondersteuning (HIN/HON) als het proces Backoffice 

Informatie en Ondersteuning operationeel is; 

OvD 

bevolkingszorg 

HIN/HON 

Backoffice I&O/ambtenaar 

Teamleider 

bestuursonder

-steuning 

Teamleider 

facilitaire 

ondersteu-

ning 

Teamleider 

preparatie 

nafase 

Medewerker 

juridische 

ondersteu-

ning 

Medewerke

r 

Financiële 

controle 

Medewerker 

protocollaire 

zaken 
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     Bepaalt de behoefte aan personeel en voorziet tevens in deze behoefte; 

     Controleert of er voldoende middelen voorhanden zijn; 

     Organiseert werkschema’s inclusief afspraken over opvolging en beschikbaarheid bij 

langdurige inzet; 

     Brengt Hoofd Informatie en Ondersteuning (Hin/HON) op de hoogte van eventuele 

bijstandsaanvragen voor extra personeel; 

     Houdt een logboek bij; 

     Regelt via het Hoofd Informatie en Ondersteuning (HIN/HON) dat personeel tijdig wordt 

afgelost en indien nodig aandacht wordt besteed aan verzorging en nazorg van de 

medewerkers. 

Resultaat (output)      Inzetplan Backoffice Informatie en Ondersteuning; 

     Aanvraag mensen en middelen 
Beëindigen activiteiten      Schaal pas af na afstemming met het Hoofd Informatie en Ondersteuning (HIN/HON); 

     Je maakt aantekeningen voor de evaluatie. 
Bevoegdheden      Heeft het mandaat om binnen de taakbeschrijving teamleider Backoffice Informatie en 

Ondersteuning de benodigde opdrachten te geven en activiteiten uit te laten voeren. 

Hulpmiddelen Taakkaarten 

Neemt deel aan Overleg met Teamleiders van de processen Bestuursondersteuning, Facilitaire Ondersteuning, 
Preparatie Nafase. 

Werkt samen met Teamleiders van de processen Bestuursondersteuning, Facilitaire Ondersteuning, Preparatie 
Nafase. 
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Teamleider Bestuurs- en managementondersteuning c.q. 

facilitaire ondersteuning 
 

 

 

 

 

 
 

PROCES Bestuurs- en managementondersteuning c.q. facilitaire ondersteuning 
 

FUNCTIENAAM Teamleider Bestuurs- en managementondersteuning  c.q. facilitaire ondersteuning 
 

Alarmering door Lokaal door/namens HTO ondersteuning of communicator 
 

Ontvangt leiding van Uitgangspunt: OvD - Bevolkingszorg en/of HTo Ondersteuning 
Geeft leiding aan Medewerkers back office Bestuurs- en managementondersteuning 

 

Werkplek Back office Bestuurs- en managementondersteuning, gemeentehuis 

Kerntaken 1) Inrichten van de back office Bestuurs- en managementondersteuning 
2) Leiding geven aan het proces Bestuurs- en managementondersteuning en coördineren 

van de taken 
3) Adviseren, informeren en rapporteren 
4) Uitvoeren van taken in back office Bestuurs- en managementondersteuning 
5) Afronden van het proces 

 

Checklist start 
activiteiten 

 Bevestig het alarm / je opkomst en start eigen logboek 
 Raadpleeg LCMS 
 Neem contact op met het hoofd taakorganisatie Ondersteuning 
 Vertaal de ontvangen inzetopdracht(en) in een inzetplan 
 Bepaal (samen met het hoofd van de taakorganisatie) de samenstelling en 

bezettingsgraad van het team 
 Alarmeer het team Bestuurs- en managementondersteuning (of laat alarmeren) 

 

Checklist uitvoering 
activiteiten 

 Informeer de teamleden en wijs taken toe 
 Regel (aanvullende) faciliteiten, mensen en middelen 
 Regel het bijhouden van een logboek/verslaglegging in het eigen team 
 Vertaal het inzetplan in concrete acties en taken 
 Geef opdracht tot het uitvoeren van de acties en taken 
 Bepaal overlegstructuur en –schema; breng en houd het team op de hoogte  
 Ondersteun en faciliteer de interne crisisorganisatie en GBT met ICT, bodes, 

telefonisten et cetera 
 Ondersteun het GBT met financiële, protocollaire en juridische advisering en 

ondersteuning 
 Bewaak de voortgang van het proces en stuur waar nodig bij 
 Zorg dat relevante regels, plannen en procedures gehanteerd worden door het team 
 Maak zo nodig een schema van aflossing, vervanging en/of aanvulling 
 Informeer en adviseer vanuit het eigen proces het hoofd van de taakorganisatie over 

voortgang, productie en eventuele afwijkingen in de procesuitvoering 
 Zorg dat binnen het team iedereen op de hoogte is van de voortgang, productie, 

prioriteiten en effectiviteit 
 Zorg voor een goede afstemming binnen het team, tussen de in gang gezette 

processen en de eventuele andere monodisciplinaire of multidisciplinaire teams en 
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externe partners 
 Bewaak de veiligheid en het welzijn van de teamleden 

 

Checklist beëindiging 
activiteiten 

 Schaal de werkzaamheden pas af na afstemming met het hoofd taakorganisatie 
Ondersteuning (de activiteiten van Bestuurs- en managementondersteuning kunnen 
pas worden afgeschaald, nadat andere processen zijn afgeschaald) 

 Informeer de teamleden over de afschaling 
 Draag zorg voor de debriefing van de teamleden  
 Maak een inschatting van de behoefte aan nazorg bij de teamleden en draag zo nodig 

zorg voor die nazorg 
 Draag zorg voor een inhoudelijke overdracht aan het hoofd taakorganisatie  
 Draag zo nodig bij aan de evaluatie van het proces 

 

Benodigde informatie 
(input) 
 

- Totaalbeeld 
- Inzetopdracht 
- Inzetplan 

 

Resultaat (output) - Inzetplan 
- Aanvraag extra mensen en middelen 
- Voortgangs- en afwijkingsinformatie 
- Logboek 
- Evt. bijdrage aan overdracht voor de nafase 
- Evt. bijdrage aan evaluatie 

 

Bevoegdheden - Heeft het mandaat om binnen zijn taakbeschrijving de benodigde opdrachten te 
geven en activiteiten uit te (laten) voeren 

- Is bevoegd tot het inzetten van mensen en/of middelen, binnen een vooraf (regionaal 
of lokaal) bepaald financieel mandaat 

 

Hulpmiddelen - Draaiboek/deelplan 
- Taakkaart(en)/werkinstructie 
- Ramp- en incidentbestrijdingsplannen / plannen en procedures 
- Convenanten/samenwerkingsovereenkomsten 
- Bereikbaarheidslijsten medewerkers en externe partners / netwerkkaarten / 

telefoonlijsten / alarmeringslijsten 
- GSM en (mobiel) internet met toegang tot LCMS, social media en e-mail / LCMS 
- ICT en communicatiemiddelen 
- E-mailaccounts 
- Checklists, formats, modeldraaiboeken of –plannen 
- Kantoor- en werkplekfaciliteiten 

 

Neemt deel aan overleg - Teamoverleg back office Bestuurs- en managementondersteuning 
- Optioneel: teamleidersoverleg van gerelateerde processen 

 

Werkt samen met / 
heeft contact met 

- Team Bevolkingszorg (alle HTo’s en back offices)  
- OvD – Bevolkingszorg 
- Voorzitter GBT (t.b.v. advisering) 
- Externe partijen (waaronder ook multidisciplinaire partners) 

 

Bereikbaarheid 
partners/ externen 

Via bereikbaarheidslijsten/telefoonlijsten/alarmeringslijsten 
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6 Transitietabellen 
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Oude en nieuwe situatie m.b.t. BEVOLKINGSZORG  
Voor de regio G&V betreft het een vergelijking van de bestaande situatie (al een regionaal georganiseerde Bevolkingszorg) en de nieuwe situatie (interregionaal)  
Voor gemeenten in Flevoland betreft het een vergelijking van de bestaande situatie (van lokaal georganiseerde bevolkingszorg naar regionaal/interregionale 
Bevolkingszorg) s.v.p dus per gemeente de grijze kolommen in te vullen zodat de verschillen voor elke gemeente inzichtelijk gemaakt kunnen worden.   

 
Blaricum en Laren TRANSITIETABEL  

Naam 
Proces/draaiboek 
oude situatie 

Naam proces/ 
draaiboek in de nieuwe 
situatie 

Functies die in 
gemeente al op 
hard piket 
stonden in de 
oude situatie  

Voorgestelde 
functies voor hard 
piket in de nieuwe 
situatie 
(gez.begroting) 

Functies op vrije 
instroom in de 
oude situatie  

Voorgestelde 
functies op vrije 
instroom in de 
nieuwe situatie  

Actiecentra in 
de oude 
situatie  

Benodigde 
actiecentra in de 
nieuwe situatie  

OTO in de 
oude 
situatie  
 

OTO in de 
nieuwe situatie  
(gez. begroting) 
* 

1. Voorlichten en 
informeren 
 
 
 
 

Communicatie 
Bestaande uit de 
deelprocessen: 
-publieks-en 
persvoorlichting 
-Analyse en advies  
 
 

Geen Omgevings-analist 
Adviseur ROT 
HTO- com. 
 
(com.adviseur copi 
via politie)  
 

Hoofd AC (HAC) 
Omgevingsanaist 

- Adviseur GBT  
-Teamleider 2 x 
-Persvoorlichter 
-Publieks- 
voorlichter 
-Redacteur web en 
social media 
-Coördinator 
informatieloket 
gemeente 

Voorlichting 1 regionaal 
actiecentrum 
1 lokaal 
actiecentrum 

HAC Alle 
communicatie 
functies  
 

2. Opvangen en 
verzorgen 
3. Uitvaartverzorging 
4. Voorzien in 
primaire 
Levensbehoefte 
 

Acute Bevolkingszorg 
Bestaande uit de 
deelprocessen: 
- Verplaatsen van mens 
en dier; 
- Opvang; 
- voorzien in Primaire 
levensbehoefte; 
- acute omgevingszorg 
-verwanteninformatie*  
(draaiboek 
uitvaartverzorging 
vervalt en 
*verwanteninformatie 
gaat naar SIS) 

Geen HTO acute 
bevolkingszorg 

HAC 
Coordinator 
opvanglocatie 

-teamleider opvang 
en verzorging 
-coördinator 
opvanglocatie (NRK!) 
 
Ev. tweede 
teamleider voor 
verplaatsen  
 

O&V, 
Uitvaartverzorgi
ng, Primaire 
levensbehoefte
n, Evacuatie 

1 lokaal 
actiecentrum t.b.v 
opvang en 
verzorgen 
(backoffice)  
 
Acties tbv 
omgevingszorg 
via reguliere 
wijkbeheer/milieu
dienst gemeente 
 

HAC HTO en  
teamleider 
(“handjes” via 
NRK)  

5 Registratie van 
slachtoffers (CRIB)  
 
 

-vervalt- deze taak gaat 
over naar landelijk 
bureau SIS 
 

Geen HIN (verantwoordelijk 
voor 
informatiestromen 
mbt verwanteninfo, 

HAC 
 

- CRIB 1 regionaal 
actiecentrum 
Informatie en 
ondersteuning  

HAC Teamleider 
informatie 
(coördinator 
SIS)  
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Slachtofferinformatie 
via SIS komt bij ACBZ 

verstrekking via SIS) 

6. Registratie van 
Schade en 
Afhandeling (CRAS) 

-vervalt- deze taak 
wordt gedaan door 
Salvage  

Geen  HAC  CRAS  HAC  

7. Nazorg  Herstelzorg  
(preparatie tijdens de 
acute fase) 
Uitvoering projectmatig 
in de nafase met 
onderdelen: 
-IAC 
-fysiek herstel 
-psychosociale nazorg  

Geen Leider kernteam PSH 
(via GGD)  

HAC -Teamleider 
preparatie nafase  
 
- Projectleider  
(zo nodig 
deelprojectleiders)  
 

Nazorg Preparatie nafase: 
Onderdeel van 
regionaal 
actiecentrum 

HAC Teamleider 
preparatie 
nafase en 
projectleider 
herstelfase  

8. Milieuzorg 
 

Omgevingszorg 
Bestaande uit de 
deelprocessen: 
- Milieuhygiëne; 
- Waterbeheer; 
- Natuur- en 
Landschapsbeheer; 
- Bouw- en 
Ruimtebeheer 
 
Draaiboek milieuzorg 
vervalt, uitvoering van 
bovengenoemde taken 
bevatten de voor de 
gemeente doorgaans 
reguliere 
werkzaamheden 
(wel nieuwe rol voor 
RUD) 

Geen  HAC  Milieu  HAC  

Overige processen 
(verbindingen, 
verslaglegging, 
facilitair etc) 

Informatie en 
ondersteuning 
bestaande uit de 
deelprocessen: 
-preparatie nafase; 
- 
informatiemanagement
; 
-bestuurs- 
ondersteuning; 

Geen Hoofd informatie 
Hoofd ondersteuning  
Informatie-
cöordinator 

HAC -Teamleider bestuurs-
ondersteuning 
-Teamleider facilitaire 
zorg 
-Jurist 
-Notulist 
-Ict medewerkers 
-Medewerkers KCC 
-Medewerkers 
catering 

Gemeentelijk 
oordinatiecentr
um, 
Operationele 
ondersteuning,  

meerdere lokale 
actiecentra   

1 regionaal 
actie-
centrum en 
een lokaal 
actie 
centrum 
gericht op 
ondersteuni
ng van het 
GBT 

HIN 
HON 
Teamleiders 
juristen 
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- facilitaire zorg 
 

-Medewerkers 
bewaking 
 
N.B. de hier 
genoemde functies 
hebben allen 
betrekking op de 
ondersteuning van 
het GBT (dus lokaal in 
gemeente) 

 
 
 

Overige Functies in de rampenstaven op hard piket in oude situatie In regionale poule (ja/nee) in de nieuwe situatie? 

OVD-B ja nee 

Gemeentesecretaris (?)  nee 

Algemeen Commandant Bevolkingszorg ja  Ja  

AOV nee ?  
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Gemeente Blaricum en 
Laren 

huidige situatie gemeente bureau Bevolkingszorg taken die bij gemeente blijven 

beheer en actualisatie van 
draaiboeken 

 alle draaiboeken onder centraal 
beheer 

- 

organiseren van opleiden en 
oefenen 

 opleidingen en oefeningen voor alle 

functionarissen in de poules en voor 

de overige sleutelfuncties op vrije 

instroom  

makelaarsfunctie voor specifieke 

opleidingswensen in gemeenten  

Opleiden van de OVD-Bz  

- 

inroosteren piketfunctionarissen  inroosteren van alle functionarissen in 

de interregionale poules en in de OVD 

poules  en bijhouden beschikbaarheid 

van invliegteams 

- 

bijhouden geoefendheid  volgsysteem voor alle 

piketfunctionarissen 

m.b.t. vakbekwaamheid en 
geoefendheid 

- 

rapporteren aan bestuur over 
stand van zaken Bevolkingszorg 

 rapportage stavaza wordt verzorgd 
door bureau Bevolkingszorg 

- 

inrichten en onderhouden 
actiecentra 

 zorgt voor inrichting van regionale 

actiecentra  

gemeentelijke actiecentra blijven 

bestaan tbv: opvang-en verzorgen, 

front-en backoffice bij herstelfase 

en bij een grip 3:  

ondersteuning/faciliteren van GBT 
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administratie van 
bereikbaarheidsgegevens 

 volledige administratie door bureau 

Bevolkingszorg 

(zowel piketfunctionarissen als 

invliegteams)  

alleen nog bijhouden van 

bereikbaarheidsgegevens voor 

functies t.b.v. GBT (zoals bodes, 

juristen, notulisten etc)  

beheer afspraken/ convenanten 
met derden 

 beheer van regionale convenanten en 

aanspreekpunt voor afspraken met 

derden  

beheer van eigen afspraken met 

RUD en/of lokale partners  

het geven van instructies mbt de 
Communicator 

 volledig door bureau - 

het instellen van de pieper  volledig door bureau - 

het coachen/volgen van de 
functionaris mbt zijn/haar warme 
taken 

  - jassen voor OVD ev. andere 

zaken die gemeente beschikbaar 

wil stellen 

 

het voorzien van informatie over 
nieuwe ontwikkelingen 
Bevolkingszorg 

 volledig door bureau - 

beheer piket-en 
mandaatregelingen 

 volledig door bureau  - 

informatie en advies aan kringen 
gs en directeur Bevolkingszorg 

 volledig door bureau  - 

  volledig door bureau - 
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Dronten TRANSITIETABEL  
Naam 

Proces/draaiboek 

oude situatie 

Naam proces/ 

draaiboek in de 

nieuwe situatie 

Functies die in 

gemeente al 

op hard piket 
stonden in de 

oude situatie  

Voorgestelde 

functies voor hard 

piket in de nieuwe 
situatie 

(gez.begroting) 

Functies op 

vrije instroom 

in de oude 
situatie  

Voorgestelde 

functies op vrije 

instroom in de 
nieuwe situatie  

Actiecentra 

in de oude 

situatie  

Benodigde 

actiecentra in 

de nieuwe 
situatie  

OTO in de 

oude 

situatie  
 

OTO in de 

nieuwe 

situatie  
(gez. 

begroting) * 

1. Voorlichten en 
informeren 

 

 

 

 

Communicatie 
Bestaande uit de 

deelprocessen: 

-publieks-en 

persvoorlichting 

-Analyse en advies  

 

 

 
* 

Omgevings-analist 
Adviseur ROT 

HTO- com. 

 

(com.adviseur 

copi via politie)  

 

 - Adviseur GBT  
-Teamleider 2 x 

-Persvoorlichter 

-Publieks- 

voorlichter 

-Redacteur web 

en social media 

-Coördinator 

informatieloket 

gemeente 

 1 regionaal 
actiecentrum 

1 lokaal 

actiecentrum 

 Alle 
communicati

e functies  

 

2. Opvangen en 

verzorgen 

3. 

Uitvaartverzorging 

4. Voorzien in 

primaire 

Levensbehoefte 

 

Acute 

Bevolkingszorg 

Bestaande uit de 

deelprocessen: 

- Verplaatsen van 

mens en dier; 

- Opvang; 

- voorzien in 

Primaire 

levensbehoefte; 

- acute 

omgevingszorg 

-

verwanteninformati

e*  

 

(draaiboek 

uitvaartverzorging 

vervalt en 

*verwanteninformat

ie gaat naar SIS) 

 

* 

HTO acute 

bevolkingszorg 

 -teamleider 

opvang en 

verzorging 

-coördinator 

opvanglocatie 

(NRK!) 

 

Ev. tweede 

teamleider voor 

verplaatsen  

 

 1 lokaal 

actiecentrum 

t.b.v opvang 

en verzorgen 

(backoffice)  

 

Acties tbv 

omgevingszorg 

via reguliere 

wijkbeheer/mili

eudienst 

gemeente 

 

 HTO en  

teamleider 

(“handjes” 

via NRK)  

5 Registratie van 

slachtoffers (CRIB)  

 

 

 

-vervalt- deze taak 

gaat over naar 

landelijk bureau SIS 

 

Slachtofferinformati

 

* 

HIN 

(verantwoordelijk 

voor 

informatiestromen 

mbt 

 -  1 regionaal 

actiecentrum 

Informatie en 

ondersteuning  

 Teamleider 

informatie 

(coördinator 

SIS)  
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 e via SIS komt bij 

ACBZ 

verwanteninfo, 

verstrekking via 

SIS) 

6. Registratie van 

Schade en 

Afhandeling 

(CRAS) 

-vervalt- deze taak 

wordt gedaan door 

Salvage  

 

* 

       

7. Nazorg  Herstelzorg  

(preparatie tijdens 

de acute fase) 

Uitvoering 

projectmatig in de 

nafase met 

onderdelen: 

 

-IAC 

-fysiek herstel 

-psychosociale 

nazorg  

 

* 

Leider kernteam 

PSH (via GGD)  

 -Teamleider 

preparatie nafase  

 

- Projectleider  

(zo nodig 

deelprojectleiders

)  

 

 Preparatie 

nafase: 

Onderdeel van 

regionaal 

actiecentrum 

 Teamleider 

preparatie 

nafase en 

projectleider 

herstelfase  

8. Milieuzorg 

 

Omgevingszorg 

Bestaande uit de 

deelprocessen: 

- Milieuhygiëne; 

- Waterbeheer; 

- Natuur- en 

Landschapsbeheer; 

- Bouw- en 

Ruimtebeheer 

 

Draaiboek 

milieuzorg vervalt, 

uitvoering van 

bovengenoemde 

taken bevatten de 

voor de gemeente 

doorgaans 

reguliere 

werkzaamheden 

(wel nieuwe rol voor 

RUD) 

 

* 

       

Overige 

processen 

(verbindingen, 

Informatie en 

ondersteuning 

bestaande uit de 

 

* 

Hoofd informatie 

Hoofd 

ondersteuning  

 -Teamleider 

bestuurs-

ondersteuning 

 meerdere 

lokale 

actiecentra   

1 

regionaal 

actie-

HIN 

HON 

Teamleiders 
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verslaglegging, 

facilitair etc) 

deelprocessen: 

-preparatie nafase; 

- 

informatiemanage

ment; 

-bestuurs- 

ondersteuning; 

- facilitaire zorg 
 

Informatie-

cöordinator 

-Teamleider 

facilitaire zorg 

-Jurist 

-Notulist 

-Ict medewerkers 

-Medewerkers 

KCC 

-Medewerkers 

catering 

-Medewerkers 

bewaking 

 

N.B. de hier 

genoemde 

functies hebben 

allen betrekking 

op de 

ondersteuning 

van het GBT (dus 

lokaal in 

gemeente) 

centrum 

en een 

lokaal 

actie 

centrum 

gericht op 

ondersteu

ning van 

het GBT 

juristen 

 
 
 

Overige Functies in de rampenstaven op hard piket in oude situatie In regionale poule (ja/nee) in de nieuwe situatie? 

OVD-B ja (cluster Lelystad/Dronten) nee 

Gemeentesecretaris (?)  nee 

Algemeen Commandant Bevolkingszorg ja  Ja  

AOV (?) ?  

 
 
* Hard piket. 
Voor een aantal grote evenementen en doorgaans met kerst en oud en nieuw wordt in onze gemeente een tijdelijke piketregeling in het leven geroepen. Dit betreft een 
piketregeling voor De Opwekking (4 dagen), Defqon (3 dagen), Meerpaaldagen (3 dagen) en Lowlands (5 dagen). 
Met deze bovenstaande evenementen worden een groot aantal functies op hard piket gezet. De functies die dan op hard piket staan zijn: gemeentesecretaris, een taakhoofd 
publieke zorg en een taakhoofd omgevingszorg, AOV, OVD, IC, jurist, coordinator burgerzorg, voorlichter beleidsteam, coordinator milieurzorg, pv/ coordinator Crib, coordinator 
facilitair, 2 telefonistes, een bode en een aantal logboekschrijvers. 

 



77 
 

Gemeente Dronten 
 

huidige situatie gemeente bureau Bevolkingszorg taken die bij gemeente blijven 

beheer en actualisatie van 
draaiboeken 

 alle draaiboeken onder centraal 
beheer 

- 

organiseren van opleiden en 
oefenen 

 opleidingen en oefeningen voor alle 

functionarissen in de poules en voor 

de overige sleutelfuncties op vrije 

instroom  

makelaarsfunctie voor specifieke 

opleidingswensen in gemeenten  

Opleiden van de OVD-Bz  

- 

inroosteren piketfunctionarissen  inroosteren van alle functionarissen in 

de interregionale poules en in de OVD 

poules  en bijhouden beschikbaarheid 

van invliegteams 

- 

bijhouden geoefendheid  volgsysteem voor alle 

piketfunctionarissen 

m.b.t. vakbekwaamheid en 
geoefendheid 

- 

rapporteren aan bestuur over 
stand van zaken Bevolkingszorg 

 rapportage stavaza wordt verzorgd 
door bureau Bevolkingszorg 

- 

inrichten en onderhouden 
actiecentra 

 zorgt voor inrichting van regionale 

actiecentra  

gemeentelijke actiecentra blijven 

bestaan tbv: opvang-en verzorgen, 

front-en backoffice bij herstelfase 

en bij een grip 3:  

ondersteuning/faciliteren van GBT 

administratie van  volledige administratie door bureau alleen nog bijhouden van 
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bereikbaarheidsgegevens Bevolkingszorg 

(zowel piketfunctionarissen als 

invliegteams)  

bereikbaarheidsgegevens voor 

functies t.b.v. GBT (zoals bodes, 

juristen, notulisten etc)  

beheer afspraken/ convenanten 
met derden 

 beheer van regionale convenanten en 

aanspreekpunt voor afspraken met 

derden  

beheer van eigen afspraken met 

RUD en/of lokale partners  

het geven van instructies mbt de 
Communicator 

 volledig door bureau - 

het instellen van de pieper  volledig door bureau - 

het coachen/volgen van de 
functionaris mbt zijn/haar warme 
taken 

  - jassen voor OVD ev. andere 

zaken die gemeente beschikbaar 

wil stellen 

het voorzien van informatie over 
nieuwe ontwikkelingen 
Bevolkingszorg 

 volledig door bureau - 

beheer piket-en 
mandaatregelingen 

 volledig door bureau  - 

informatie en advies aan kringen 
gs en directeur Bevolkingszorg 

 volledig door bureau  - 

  volledig door bureau - 
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Hilversum TRANSITIETABEL  
Naam 
Proces/draaiboek 
oude situatie 

Naam proces/ 
draaiboek in de nieuwe 
situatie 

Functies die in 
gemeente al op 
hard piket 
stonden in de 
oude situatie  

Voorgestelde 
functies voor hard 
piket in de nieuwe 
situatie 
(gez.begroting) 

Functies op vrije 
instroom in de 
oude situatie  

Voorgestelde 
functies op vrije 
instroom in de 
nieuwe situatie  

Actiecentra in 
de oude 
situatie  

Benodigde 
actiecentra in de 
nieuwe situatie  

OTO in de 
oude 
situatie  
 

OTO in de 
nieuwe situatie  
(gez. begroting) 
* 

1. Voorlichten en 
informeren 
 

Communicatie 
Bestaande uit de 
deelprocessen: 
-publieks-en 
persvoorlichting 
-Analyse en advies  
 
 

Afgelopen jaren 
waren er in 
Hilversum al geen 
functies meer die 
op hard piket 
stonden. Voor 
2008 ging het om 
de 
Beleidsadviseur in 
het GBT en de 
HAC. 

Omgevings-analist 
Adviseur ROT 
HTO- com. 
 
(com.adviseur copi 
via politie)  
 

Niet van 
toepassing. 

- Adviseur GBT  
-Teamleider 2 x 
-Persvoorlichter 
-Publieks- 
voorlichter 
-Redacteur web en 
social media 
-Coördinator 
informatieloket 
gemeente 
 

Sinds enkele 
jaren geen 
expliciet 
aangewezen 
lokaal 
actiecentrum 
meer.  

1 regionaal 
actiecentrum 
1 lokaal 
actiecentrum 

Primair via 
de regio. 

Alle 
communicatie 
functies  
 

2. Opvangen en 
verzorgen 
3. Uitvaartverzorging 
4. Voorzien in 
primaire 
Levensbehoefte 
 

Acute Bevolkingszorg 
Bestaande uit de 
deelprocessen: 
- Verplaatsen van mens 
en dier; 
- Opvang; 
- voorzien in Primaire 
levensbehoefte; 
- acute omgevingszorg 
-verwanteninformatie*  
 
(draaiboek 
uitvaartverzorging 
vervalt en 
*verwanteninformatie 
gaat naar SIS) 

GMT 
procesverantwoo
rdelijke voor O&V 
en VPL. 

HTO acute 
bevolkingszorg 

HAC 
Uitvaarverzorging 
en 
Procesverantwoor
delijke GMT voor 
Uitvaarverzorging 
 
Hoofd 
Opvanglocatie is 
een bestaand 
piket op vrije 
instroom. 

-teamleider opvang 
en verzorging 
-coördinator 
opvanglocatie (NRK!) 
 
Ev. tweede 
teamleider voor 
verplaatsen  
 

Lokaal 
actiecentrum in 
het GCC 
(Raadhuis) voor 
Opvang en 
verzorging + 
VPL. 

1 lokaal 
actiecentrum t.b.v 
opvang en 
verzorgen 
(backoffice)  
 
Acties tbv 
omgevingszorg 
via reguliere 
wijkbeheer/milieu
dienst gemeente 
 

OTO voor 
HAC via de 
regio.  
De rest uit 
lokaal 
budget voor 
crisisbeheer
sing, voor 
bijvoorbeel
d een 
opleiding of 
een lokale 
oefening. 

HTO en 
teamleider 
(“handjes” via 
NRK)  

5 Registratie van 
slachtoffers (CRIB) 
 

-vervalt- deze taak gaat 
over naar landelijk 
bureau SIS 
 
Slachtofferinformatie 
via SIS komt bij ACBZ 

GMT 
procesverantwoo
rdelijke voor CRIB 
is een lokaal hard 
piket- 

HIN (verantwoordelijk 
voor 
informatiestromen 
mbt verwanteninfo, 
verstrekking via SIS) 

Vrije instroom 
voor alle andere 
functies genoemd 
in het draaiboek 
CRIB. 

- Actiecentrum 
op de werkplek 
van de afdeling 
Publiekszaken. 

1 regionaal 
actiecentrum 
Informatie en 
ondersteuning  

Primair via 
regio en 
waar nodig 
uit het 
lokaal 
budget 
rampenbest
rijding. 

Teamleider 
informatie 
(coördinator 
SIS)  

6. Registratie van -vervalt- deze taak Geen harde  GMT  Actiecentrum  Lokaal. Af  
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Schade en 
Afhandeling (CRAS) 

wordt gedaan door 
Salvage  

piketten procesverantwoo
rdelijke voor CRAS 
is vrije instroom 
in Hilversum. Ook 
is er een lijst van 
mogelijke 
HAC´ers. 

bij de afdeling 
Gemeentelijke 
Financiële 
Administratie 
(GFA). 

en toe een 
workshop of 
iets 
dergelijks. 

7. Nazorg  Herstelzorg  
(preparatie tijdens de 
acute fase) 
Uitvoering projectmatig 
in de nafase met 
onderdelen: 
-IAC 
-fysiek herstel 
-psychosociale nazorg  

GMT 
procesverantwoo
rdelijke Nazorg 

Leider kernteam PSH 
(via GGD)  

HAC Nazorg vrije 
instroom 

-Teamleider 
preparatie nafase  
 
- Projectleider  
(zo nodig 
deelprojectleiders)  
 

Niet concreet 
ingevuld. 

Preparatie nafase: 
Onderdeel van 
regionaal 
actiecentrum 

Niet van 
toepassing. 

Teamleider 
preparatie 
nafase en 
projectleider 
herstelfase  

8. Milieuzorg 
 

Omgevingszorg 
Bestaande uit de 
deelprocessen: 
- Milieuhygiëne; 
- Waterbeheer; 
- Natuur- en 
Landschapsbeheer; 
- Bouw- en 
Ruimtebeheer 
 
Draaiboek milieuzorg 
vervalt, uitvoering van 
bovengenoemde taken 
bevatten de voor de 
gemeente doorgaans 
reguliere 
werkzaamheden 
(wel nieuwe rol voor 
RUD) 

HAC 
Milieumaatregele
n is een hard 
piket en GMT 
procesverantwoo
rdelijke voor 
Milieu is hard 
piket. 
Verder een lokaal 
hard piket voor 
HAC Operationele 
ondersteuning, en 
voor de 
logboekschrijver 
en voor de 
procesverantwoo
rdelijke in het 
GMT. 

 Vrije instroom 
voor alle andere 
functies genoemd 
in het 
draaiboeken. 

 Op de 
vakafdeling. 

 Lokale 
budgetten. 
Af en toe 
een 
opleiding en 
een 
oefening. 

 

Overige processen 
(verbindingen, 
verslaglegging, 
facilitair etc) 

Informatie en 
ondersteuning 
bestaande uit de 
deelprocessen: 
-preparatie nafase; 
- 
informatiemanagement
; 

Hard piket voor 
Hoofd 
Ondersteuningste
am. 
Hard piket voor 
de 
bodedienst/gebo
uwenbeheer 

Hoofd informatie 
Hoofd ondersteuning  
Informatie-
cöordinator 

Vrije instroom 
voor alle andere 
functies genoemd 
in het 
draaiboeken, met 
name de 
medewerkers 
GCC voor 

-Teamleider bestuurs-
ondersteuning 
-Teamleider facilitaire 
zorg 
-Jurist 
-Notulist 
-Ict medewerkers 
-Medewerkers KCC 

Redelijk 
ingericht GCC 
met 
toegewezen 
kamers e.d. 

meerdere lokale 
actiecentra   

Uit lokale 
budgetten. 
Periodiek 
opleidingen 
en 
oefeningen. 

HIN 
HON 
Teamleiders 
juristen 
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-bestuurs- 
ondersteuning; 
- facilitaire zorg 

 

 berichtencentrum
, post, telefonie, 
ondersteuning 
GMT en GBT. 

-Medewerkers 
catering 
-Medewerkers 
bewaking 
 
N.B. de hier 
genoemde functies 
hebben allen 
betrekking op de 
ondersteuning van 
het GBT (dus lokaal in 
gemeente) 

 
 
 

Overige Functies in de rampenstaven op hard piket in oude situatie In regionale poule (ja/nee) in de nieuwe situatie? 

OVD-BZ: ja Ja toch?! 

Gemeentesecretaris: ja, in Hilversum 
Voorzitter GMT: ja, in Hilversum 

nee 

Algemeen Commandant Bevolkingszorg ja  Ja 

AOV: ja ACB in het GBT is een regionaal piket in G&V ? 
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Gemeente Hilversum 
 

huidige situatie gemeente bureau Bevolkingszorg taken die bij gemeente blijven 

beheer en actualisatie van 
draaiboeken 

 alle draaiboeken onder centraal 
beheer 

- 

organiseren van opleiden en 
oefenen 

 opleidingen en oefeningen voor alle 

functionarissen in de poules en voor 

de overige sleutelfuncties op vrije 

instroom  

makelaarsfunctie voor specifieke 

opleidingswensen in gemeenten  

Opleiden van de OVD-Bz  

- 

inroosteren piketfunctionarissen  inroosteren van alle functionarissen in 

de interregionale poules en in de OVD 

poules  en bijhouden beschikbaarheid 

van invliegteams 

- 

bijhouden geoefendheid  volgsysteem voor alle 

piketfunctionarissen 

m.b.t. vakbekwaamheid en 
geoefendheid 

- 

rapporteren aan bestuur over 
stand van zaken Bevolkingszorg 

 rapportage stavaza wordt verzorgd 
door bureau Bevolkingszorg 

- 

inrichten en onderhouden 
actiecentra 

 zorgt voor inrichting van regionale 

actiecentra  

gemeentelijke actiecentra blijven 

bestaan tbv: opvang-en verzorgen, 

front-en backoffice bij herstelfase 

en bij een grip 3:  

ondersteuning/faciliteren van GBT 

administratie van  volledige administratie door bureau alleen nog bijhouden van 
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bereikbaarheidsgegevens Bevolkingszorg 

(zowel piketfunctionarissen als 

invliegteams)  

bereikbaarheidsgegevens voor 

functies t.b.v. GBT (zoals bodes, 

juristen, notulisten etc)  

beheer afspraken/ convenanten 
met derden 

 beheer van regionale convenanten en 

aanspreekpunt voor afspraken met 

derden  

beheer van eigen afspraken met 

RUD en/of lokale partners  

het geven van instructies mbt de 
Communicator 

 volledig door bureau - 

het instellen van de pieper  volledig door bureau - 

het coachen/volgen van de 
functionaris mbt zijn/haar warme 
taken 

  - jassen voor OVD ev. andere 

zaken die gemeente beschikbaar 

wil stellen 

het voorzien van informatie over 
nieuwe ontwikkelingen 
Bevolkingszorg 

 volledig door bureau - 

beheer piket-en 
mandaatregelingen 

 volledig door bureau  - 

informatie en advies aan kringen 
gs en directeur Bevolkingszorg 

 volledig door bureau  - 

  volledig door bureau - 
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Huizen TRANSITIETABEL 

Naam 
Proces/draaiboek 
oude situatie 

Naam proces/ 
draaiboek in de nieuwe 
situatie 

Functies die in 
gemeente al op 
hard piket 
stonden in de 
oude situatie  

Voorgestelde 
functies voor hard 
piket in de nieuwe 
situatie 
(gez.begroting) 

Functies op vrije 
instroom in de 
oude situatie  

Voorgestelde 
functies op vrije 
instroom in de 
nieuwe situatie  

Actiecentra in 
de oude 
situatie  

Benodigde 
actiecentra in de 
nieuwe situatie  

OTO in de 
oude 
situatie  
 

OTO in de 
nieuwe situatie  
(gez. begroting) 
* 

1. Voorlichten en 
informeren 
 
 
 
 

Communicatie 
Bestaande uit de 
deelprocessen: 
-publieks-en 
persvoorlichting 
-Analyse en advies  
 
 

Adviseur BT 
Coördinator com 
in ROT 
HAC Ccom (niet 
ingevuld 

Omgevings-analist 
Adviseur ROT 
HTO- com. 
 
(com.adviseur copi 
via politie)  
 

Procesverantwoor
delijke 
Mediawatcher 
Webredacteur 
Persvoorlichter 
Publieksvoor-
lichter 
 

- Adviseur GBT  
-Teamleider 2 x 
-Persvoorlichter 
-Publieks- 
voorlichter 
-Redacteur web en 
social media 
-Coördinator 
informatieloket 
gemeente 

Lokaal 
actiecentrum 

1 regionaal 
actiecentrum 
1 lokaal 
actiecentrum 

Lokaal en 
regionaal 

Alle 
communicatie 
functies  
 

2. Opvangen en 
verzorgen 
3. Uitvaartverzorging 
4. Voorzien in 
primaire 
Levensbehoefte 
 

Acute Bevolkingszorg 
Bestaande uit de 
deelprocessen: 
- Verplaatsen van mens 
en dier; 
- Opvang; 
- voorzien in Primaire 
levensbehoefte; 
- acute omgevingszorg 
-verwanteninformatie*  
 
(draaiboek 
uitvaartverzorging 
vervalt en 
*verwanteninformatie 
gaat naar SIS) 

HAC O&V 
 

HTO acute 
bevolkingszorg 

2 O&V: 
Procesverantwoor
delijke 
Plv HAC 
Hfd opvanglocatie 
Ass.hfd 
opvanglocatie 
Medewerker 
verbindingen 
Medewerker 
Logistiek 
Adm medewerker 
 
3 Uitvaartver-
zorging: 
Procesverantwoor
delijke 
HAC 
Plv HAC 
Ass HAC 
Medw 
verbindingen 
Medew logistiek 
Coördinator 
deelprojecten 
(stille tocht, 

-teamleider opvang 
en verzorging 
-coördinator 
opvanglocatie (NRK!) 
 
Ev. tweede 
teamleider voor 
verplaatsen  
 

Lokale 
actiecentra 

1 lokaal 
actiecentrum t.b.v 
opvang en 
verzorgen 
(backoffice)  
 
Acties tbv 
omgevingszorg 
via reguliere 
wijkbeheer/milieu
dienst gemeente 
 

 HTO en  
teamleider 
(“handjes” via 
NRK)  
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herdenking etc) 
 
4 VPL: 
Procesverantwoor
delijke 
HAC 
Plv HAC 
Ass HAC 
Adm medewerker 
Coördinatoren 
verschillende 
deelprojecten  

5 Registratie van 
slachtoffers (CRIB)  
 
 
 
 

-vervalt- deze taak gaat 
over naar landelijk 
bureau SIS 
 
Slachtofferinformatie 
via SIS komt bij ACBZ 

HAC CRIB HIN (verantwoordelijk 
voor 
informatiestromen 
mbt verwanteninfo, 
verstrekking via SIS) 

Procesverantwoor
delijke 
Plv HAC 
Medew 
administratie 
Medew 
Matching/verifica
tie 
Liason verwnaten 
inform 
IT medew 

- Lokaal 
actiecentrum 

1 regionaal 
actiecentrum 
Informatie en 
ondersteuning  

 Teamleider 
informatie 
(coördinator 
SIS)  

6. Registratie van 
Schade en 
Afhandeling (CRAS) 

-vervalt- deze taak 
wordt gedaan door 
Salvage  

  Procesverantwoor
delijke 
HAC 
Plv HAC 
Registrator 
Adm medew 

 Lokaal 
actiecentrum 

   

7. Nazorg  Herstelzorg  
(preparatie tijdens de 
acute fase) 
Uitvoering projectmatig 
in de nafase met 
onderdelen: 
-IAC 
-fysiek herstel 
-psychosociale nazorg  

 Leider kernteam PSH 
(via GGD)  

GMT gezamenlijk  
porocesverantwo
ordelijk 

-Teamleider 
preparatie nafase  
 
- Projectleider  
(zo nodig 
deelprojectleiders)  
 

 Preparatie nafase: 
Onderdeel van 
regionaal 
actiecentrum 

 Teamleider 
preparatie 
nafase en 
projectleider 
herstelfase  

8. Milieuzorg 
 

Omgevingszorg 
Bestaande uit de 
deelprocessen: 
- Milieuhygiëne; 
- Waterbeheer; 

  Procesverantwoor
delijke 
HAC 
Plv HAC 
Adm medew 

 Lokaal 
actiecentrum 
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- Natuur- en 
Landschapsbeheer; 
- Bouw- en 
Ruimtebeheer 
 
Draaiboek milieuzorg 
vervalt, uitvoering van 
bovengenoemde taken 
bevatten de voor de 
gemeente doorgaans 
reguliere 
werkzaamheden 
(wel nieuwe rol voor 
RUD) 

 

Overige processen 
(verbindingen, 
verslaglegging, 
facilitair etc) 

Informatie en 
ondersteuning 
bestaande uit de 
deelprocessen: 
-preparatie nafase; 
- 
informatiemanagement
; 
-bestuurs- 
ondersteuning; 
- facilitaire zorg 

 

 Hoofd informatie 
Hoofd ondersteuning  
Informatie-
cöordinator 

HAC GCC 
Medew gebouw 
beheer 
Adm medew 
Medew IT 
Telefonist(e) 
centrale 
 
Logboekschrijvers 
GBT/GMT/LCMS 

-Teamleider bestuurs-
ondersteuning 
-Teamleider facilitaire 
zorg 
-Jurist 
-Notulist 
-Ict medewerkers 
-Medewerkers KCC 
-Medewerkers 
catering 
-Medewerkers 
bewaking 
 
N.B. de hier 
genoemde functies 
hebben allen 
betrekking op de 
ondersteuning van 
het GBT (dus lokaal in 
gemeente) 

Lokale 
actiecentra 

meerdere lokale 
actiecentra   

1 regionaal 
actie-
centrum en 
een lokaal 
actie 
centrum 
gericht op 
ondersteuni
ng van het 
GBT 

HIN 
HON 
Teamleiders 
juristen 

 
 
 

Overige Functies in de rampenstaven op hard piket in oude situatie In regionale poule (ja/nee) in de nieuwe situatie? 

OVD-B ja nee 

Gemeentesecretaris (?)  nee 

Algemeen Commandant Bevolkingszorg ja  Ja  

AOV (?) ?  
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Gemeente Huizen 
 

huidige situatie gemeente bureau Bevolkingszorg taken die bij gemeente blijven 

beheer en actualisatie van 
draaiboeken 

 alle draaiboeken onder centraal 
beheer 

- 

organiseren van opleiden en 
oefenen 

 opleidingen en oefeningen voor alle 

functionarissen in de poules en voor 

de overige sleutelfuncties op vrije 

instroom  

makelaarsfunctie voor specifieke 

opleidingswensen in gemeenten  

Opleiden van de OVD-Bz  

- 

inroosteren piketfunctionarissen  inroosteren van alle functionarissen in 

de interregionale poules en in de OVD 

poules  en bijhouden beschikbaarheid 

van invliegteams 

- 

bijhouden geoefendheid  volgsysteem voor alle 

piketfunctionarissen 

m.b.t. vakbekwaamheid en 
geoefendheid 

- 

rapporteren aan bestuur over 
stand van zaken Bevolkingszorg 

 rapportage stavaza wordt verzorgd 
door bureau Bevolkingszorg 

- 

inrichten en onderhouden 
actiecentra 

 zorgt voor inrichting van regionale 

actiecentra  

gemeentelijke actiecentra blijven 

bestaan tbv: opvang-en verzorgen, 

front-en backoffice bij herstelfase 

en bij een grip 3:  
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ondersteuning/faciliteren van GBT 

administratie van 
bereikbaarheidsgegevens 

 volledige administratie door bureau 

Bevolkingszorg 

(zowel piketfunctionarissen als 

invliegteams)  

alleen nog bijhouden van 

bereikbaarheidsgegevens voor 

functies t.b.v. GBT (zoals bodes, 

juristen, notulisten etc)  

beheer afspraken/ convenanten 
met derden 

 beheer van regionale convenanten en 

aanspreekpunt voor afspraken met 

derden  

beheer van eigen afspraken met 

RUD en/of lokale partners  

het geven van instructies mbt de 
Communicator 

 volledig door bureau - 

het instellen van de pieper  volledig door bureau - 

het coachen/volgen van de 
functionaris mbt zijn/haar warme 
taken 

  - jassen voor OVD ev. andere 

zaken die gemeente beschikbaar 

wil stellen 

het voorzien van informatie over 
nieuwe ontwikkelingen 
Bevolkingszorg 

 volledig door bureau - 

beheer piket-en 
mandaatregelingen 

 volledig door bureau  - 

informatie en advies aan kringen 
gs en directeur Bevolkingszorg 

 volledig door bureau  - 

  volledig door bureau - 
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Lelystad TRANSITIETABEL  
Naam 

Proces/draaiboek 

oude situatie 

Naam proces/ 

draaiboek in de 

nieuwe situatie 

Functies die in 

gemeente al 

op hard piket 
stonden in de 

oude situatie  

Voorgestelde 

functies voor hard 

piket in de nieuwe 
situatie 

(gez.begroting) 

Functies op 

vrije instroom 

in de oude 
situatie  

Voorgestelde 

functies op vrije 

instroom in de 
nieuwe situatie  

Actiecentra 

in de oude 

situatie  

Benodigde 

actiecentra in 

de nieuwe 
situatie  

OTO in de 

oude 

situatie  
 

OTO in de 

nieuwe 

situatie  
(gez. 

begroting) * 

1. Voorlichten en 
informeren 

 

 

 

 

Communicatie 
Bestaande uit de 

deelprocessen: 

-publieks-en 

persvoorlichting 

-Analyse en advies  

 

 

1 PERSOON OP 
HARD PIKET 

Omgevings-analist 
Adviseur ROT 

HTO- com. 

 

(com.adviseur 

copi via politie)  

 

nvt - Adviseur GBT  
-Teamleider 2 x 

-Persvoorlichter 

-Publieks- 

voorlichter 

-Redacteur web 

en social media 

-Coördinator 

informatieloket 

gemeente 

Naar 
behoefte 

1 regionaal 
actiecentrum 

1 lokaal 

actiecentrum 

Naar 
behoefte 

Alle 
communicati

e functies  

 

2. Opvangen en 

verzorgen 

3. 

Uitvaartverzorging 

4. Voorzien in 

primaire 

Levensbehoefte 

 

Acute 

Bevolkingszorg 

Bestaande uit de 

deelprocessen: 

- Verplaatsen van 

mens en dier; 

- Opvang; 

- voorzien in 

Primaire 

levensbehoefte; 

- acute 

omgevingszorg 

-

verwanteninformati

e*  

(draaiboek 

uitvaartverzorging 

vervalt en 

*verwanteninformat

ie gaat naar SIS) 

2 PERSONEN 

OP HARD PIKET 

HTO acute 

bevolkingszorg 

nvt -teamleider 

opvang en 

verzorging 

-coördinator 

opvanglocatie 

(NRK!) 

 

Ev. tweede 

teamleider voor 

verplaatsen  

 

Naar 

behoefte 

1 lokaal 

actiecentrum 

t.b.v opvang 

en verzorgen 

(backoffice)  

 

Acties tbv 

omgevingszorg 

via reguliere 

wijkbeheer/mili

eudienst 

gemeente 

 

Naar 

behoefte 

HTO en  

teamleider 

(“handjes” 

via NRK)  

Naam 

Proces/draaiboek 

oude situatie 

Naam proces/ 

draaiboek in de 

nieuwe situatie 

Functies die in 

gemeente al 

op hard piket 

stonden in de 

oude situatie  

Voorgestelde 

functies voor hard 

piket in de nieuwe 

situatie 

(gez.begroting) 

Functies op 

vrije instroom 

in de oude 

situatie  

Voorgestelde 

functies op vrije 

instroom in de 

nieuwe situatie  

Actiecentra 

in de oude 

situatie  

Benodigde 

actiecentra in 

de nieuwe 

situatie  

OTO in de 

oude 

situatie  

 

OTO in de 

nieuwe 

situatie  

(gez. 

begroting) * 

5 Registratie van -vervalt- deze taak 1 PERSOON OP HIN nvt  Naar 1 regionaal Naar Teamleider 
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slachtoffers (CRIB)  

 

 

 

 

gaat over naar 

landelijk bureau SIS 

Slachtofferinformati

e via SIS komt bij 

ACBZ 

HARD PIKET (verantwoordelijk 

voor 

informatiestromen 

mbt 

verwanteninfo, 

verstrekking via 

SIS) 

behoefte actiecentrum 

Informatie en 

ondersteuning  

behoefte informatie 

(coördinator 

SIS)  

6. Registratie van 

Schade en 

Afhandeling 

(CRAS) 

-vervalt- deze taak 

wordt gedaan door 

Salvage  

1 PERSOON OP 

HARD PIKET 

 nvt  Naar 

behoefte 

 nvt  

7. Nazorg  Herstelzorg  

(preparatie tijdens 

de acute fase) 

Uitvoering 

projectmatig in de 

nafase met 

onderdelen: 

-IAC 

-fysiek herstel 

-psychosociale 

nazorg  

1 PERSOON OP 

HARD PIKET 

Leider kernteam 

PSH (via GGD)  

nvt -Teamleider 

preparatie nafase  

 

- Projectleider  

(zo nodig 

deelprojectleiders

)  

 

Naar 

behoefte 

Preparatie 

nafase: 

Onderdeel van 

regionaal 

actiecentrum 

Naar 

behoefte 

Teamleider 

preparatie 

nafase en 

projectleider 

herstelfase  

8. Milieuzorg 

 

Omgevingszorg 

Bestaande uit de 

deelprocessen: 

- Milieuhygiëne; 

- Waterbeheer; 

- Natuur- en 

Landschapsbeheer; 

- Bouw- en 

Ruimtebeheer 

 

Draaiboek 

milieuzorg vervalt, 

uitvoering van 

bovengenoemde 

taken bevatten de 

voor de gemeente 

doorgaans 

reguliere 

werkzaamheden 

(wel nieuwe rol voor 
RUD) 

1 PERSOON OP 

HARD PIKET 

VIA RUD nvt  Naar 

behoefte 

 Naar 

behoefte 
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Overige 

processen 

(verbindingen, 

verslaglegging, 

facilitair etc) 

Informatie en 

ondersteuning 

bestaande uit de 

deelprocessen: 

-preparatie nafase; 

- 

informatiemanage

ment; 

-bestuurs- 

ondersteuning; 

- facilitaire zorg 
 

1 

LOGBOEKSCHR

IJVER OP HARD 

PIKET 

 

1 ICT‟ER HARD 

PIKET 

 

1 BODE HARD 

PIKET 

Hoofd informatie 

Hoofd 

ondersteuning  

Informatie-

cöordinator 

nvt -Teamleider 

bestuurs-

ondersteuning 

-Teamleider 

facilitaire zorg 

-Jurist 

-Notulist 

-Ict medewerkers 

-Medewerkers 

KCC 

-Medewerkers 

catering 

-Medewerkers 

bewaking 

 

N.B. de hier 

genoemde 

functies hebben 

allen betrekking 

op de 

ondersteuning 

van het GBT (dus 

lokaal in 

gemeente) 

Naar 

behoefte 

meerdere 

lokale 

actiecentra   

1 

regionaal 

actie-

centrum 

en een 

lokaal 

actie 

centrum 

gericht op 

ondersteu

ning van 

het GBT 

HIN 

HON 

Teamleiders 

juristen 

 

Overige Functies in de rampenstaven op hard piket in oude situatie In regionale poule (ja/nee) in de nieuwe situatie? 

OVD-B ja nee 

Gemeentesecretaris (NOG WEL)  nee 

Algemeen Commandant Bevolkingszorg ja  Ja  

AOV (NIET; LOOPT VIA PIKET OVD) ?  
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Gemeente Lelystad 
 

huidige situatie gemeente bureau Bevolkingszorg taken die bij gemeente blijven 

beheer en actualisatie van 
draaiboeken 

 alle draaiboeken onder centraal 
beheer 

- 

organiseren van opleiden en 
oefenen 

 opleidingen en oefeningen voor alle 

functionarissen in de poules en voor 

de overige sleutelfuncties op vrije 

instroom  

makelaarsfunctie voor specifieke 

opleidingswensen in gemeenten  

Opleiden van de OVD-Bz  

- 

inroosteren piketfunctionarissen  inroosteren van alle functionarissen in 

de interregionale poules en in de OVD 

poules  en bijhouden beschikbaarheid 

van invliegteams 

- 

bijhouden geoefendheid  volgsysteem voor alle 

piketfunctionarissen 

m.b.t. vakbekwaamheid en 
geoefendheid 

- 

rapporteren aan bestuur over 
stand van zaken Bevolkingszorg 

 rapportage stavaza wordt verzorgd 
door bureau Bevolkingszorg 

- 

inrichten en onderhouden 
actiecentra 

 zorgt voor inrichting van regionale 

actiecentra  

gemeentelijke actiecentra blijven 

bestaan tbv: opvang-en verzorgen, 

front-en backoffice bij herstelfase 

en bij een grip 3:  

ondersteuning/faciliteren van GBT 

administratie van  volledige administratie door bureau alleen nog bijhouden van 



93 
 

 bereikbaarheidsgegevens Bevolkingszorg 

(zowel piketfunctionarissen als 

invliegteams)  

bereikbaarheidsgegevens voor 

functies t.b.v. GBT (zoals bodes, 

juristen, notulisten etc)  

beheer afspraken/ convenanten 
met derden 

 beheer van regionale convenanten en 

aanspreekpunt voor afspraken met 

derden  

beheer van eigen afspraken met 

RUD en/of lokale partners  

het geven van instructies mbt de 
Communicator 

 volledig door bureau - 

het instellen van de pieper  volledig door bureau - 

het coachen/volgen van de 
functionaris mbt zijn/haar warme 
taken 

  - jassen voor OVD ev. andere 

zaken die gemeente beschikbaar 

wil stellen 

het voorzien van informatie over 
nieuwe ontwikkelingen 
Bevolkingszorg 

 volledig door bureau - 

beheer piket-en 
mandaatregelingen 

 volledig door bureau  - 

informatie en advies aan kringen 
gs en directeur Bevolkingszorg 

 volledig door bureau  - 

  volledig door bureau - 
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Muiden TRANSITIETABEL  
Naam 
Proces/draaiboek 
oude situatie 

Naam proces/ 
draaiboek in de nieuwe 
situatie 

Functies die in 
gemeente al op 
hard piket 
stonden in de 
oude situatie  

Voorgestelde 
functies voor hard 
piket in de nieuwe 
situatie 
(gez.begroting) 

Functies op vrije 
instroom in de 
oude situatie  

Voorgestelde functies 
op vrije instroom in de 
nieuwe situatie  

Actiecentra in 
de oude 
situatie  

Benodigde 
actiecentra in de 
nieuwe situatie  

OTO in de 
oude 
situatie  
 

OTO in de 
nieuwe situatie  
(gez. begroting) 
* 

1. Voorlichten en 
informeren 
 
 
 
 

Communicatie 
Bestaande uit de 
deelprocessen: 
-publieks-en 
persvoorlichting 
-Analyse en advies  
 
 

 Omgevings-analist 
Adviseur ROT 
HTO- com. 
 
(com.adviseur copi 
via politie)  
 

 - Adviseur GBT  
-Teamleider 2 x 
-Persvoorlichter 
-Publieks- 
voorlichter 
-Redacteur web en 
social media 
-Coördinator 
informatieloket 
gemeente 

 1 regionaal 
actiecentrum 
1 lokaal 
actiecentrum 

 Alle 
communicatie 
functies  
 

2. Opvangen en 
verzorgen 
3. Uitvaartverzorging 
4. Voorzien in 
primaire 
Levensbehoefte 
 

Acute Bevolkingszorg 
Bestaande uit de 
deelprocessen: 
- Verplaatsen van mens 
en dier; 
- Opvang; 
- voorzien in Primaire 
levensbehoefte; 
- acute omgevingszorg 
-verwanteninformatie*  
(draaiboek 
uitvaartverzorging 
vervalt en 
*verwanteninformatie 
gaat naar SIS) 

 HTO acute 
bevolkingszorg 

 -teamleider opvang en 
verzorging 
-coördinator 
opvanglocatie (NRK!) 
 
Ev. tweede teamleider 
voor verplaatsen  
 

 1 lokaal 
actiecentrum t.b.v 
opvang en 
verzorgen 
(backoffice)  
 
Acties tbv 
omgevingszorg 
via reguliere 
wijkbeheer/milieu
dienst gemeente 
 

 HTO en  
teamleider 
(“handjes” via 
NRK)  

5 Registratie van 
slachtoffers (CRIB)  
 
 
 
 

-vervalt- deze taak gaat 
over naar landelijk 
bureau SIS 
 
Slachtofferinformatie 
via SIS komt bij ACBZ 

 HIN (verantwoordelijk 
voor 
informatiestromen 
mbt verwanteninfo, 
verstrekking via SIS) 

 -  1 regionaal 
actiecentrum 
Informatie en 
ondersteuning  

 Teamleider 
informatie 
(coördinator 
SIS)  

6. Registratie van 
Schade en 
Afhandeling (CRAS) 

-vervalt- deze taak 
wordt gedaan door 
Salvage  

        

7. Nazorg  Herstelzorg  
(preparatie tijdens de 

 Leider kernteam PSH 
(via GGD)  

 -Teamleider preparatie 
nafase  

 Preparatie nafase: 
Onderdeel van 

 Teamleider 
preparatie 
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acute fase) 
Uitvoering projectmatig 
in de nafase met 
onderdelen: 
-IAC 
-fysiek herstel 
-psychosociale nazorg  

 
- Projectleider  
(zo nodig 
deelprojectleiders)  
 

regionaal 
actiecentrum 

nafase en 
projectleider 
herstelfase  

8. Milieuzorg 
 

Omgevingszorg 
Bestaande uit de 
deelprocessen: 
- Milieuhygiëne; 
- Waterbeheer; 
- Natuur- en 
Landschapsbeheer; 
- Bouw- en 
Ruimtebeheer 
Draaiboek milieuzorg 
vervalt, uitvoering van 
bovengenoemde taken 
bevatten de voor de 
gemeente doorgaans 
reguliere 
werkzaamheden 
(wel nieuwe rol voor 
RUD) 

        

Overige processen 
(verbindingen, 
verslaglegging, 
facilitair etc) 

Informatie en 
ondersteuning 
bestaande uit de 
deelprocessen: 
-preparatie nafase; 
- 
informatiemanagement
; 
-bestuurs- 
ondersteuning; 
- facilitaire zorg 

 

 Hoofd informatie 
Hoofd ondersteuning  
Informatie-
cöordinator 

 -Teamleider bestuurs-
ondersteuning 
-Teamleider facilitaire 
zorg 
-Jurist 
-Notulist 
-Ict medewerkers 
-Medewerkers KCC 
-Medewerkers catering 
-Medewerkers 
bewaking 
N.B. de hier genoemde 
functies hebben allen 
betrekking op de 
ondersteuning van het 
GBT (dus lokaal in 
gemeente) 

 meerdere lokale 
actiecentra   

1 regionaal 
actie-
centrum en 
een lokaal 
actie 
centrum 
gericht op 
ondersteuni
ng van het 
GBT 

HIN 
HON 
Teamleiders 
juristen 
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Overige Functies in de rampenstaven op hard piket in oude situatie In regionale poule (ja/nee) in de nieuwe situatie? 

OVD-B ja nee 
Gemeentesecretaris (?)  nee 

Algemeen Commandant Bevolkingszorg ja  Ja  

AOV (?) ?  

 
Ik heb een leeg transitietabel bijgevoegd omdat we geen echte harde piketten hebben in Muiden behalve dat het hoofd van de Buitendienst altijd bereikbaar is en in geval van 
nood actie kan (laten) ondernemen. Verder hebben we in Muiden een rampenboom met de telefoonnummers van alle medewerkers die in geval van nood opgeroepen kunnen 
worden. Kortom geen harde piketten in Muiden.  
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Gemeente Muiden 
 

huidige situatie gemeente bureau Bevolkingszorg taken die bij gemeente blijven 

beheer en actualisatie van 
draaiboeken 

 alle draaiboeken onder centraal 
beheer 

- 

organiseren van opleiden en 
oefenen 

 opleidingen en oefeningen voor alle 

functionarissen in de poules en voor 

de overige sleutelfuncties op vrije 

instroom  

makelaarsfunctie voor specifieke 

opleidingswensen in gemeenten  

Opleiden van de OVD-Bz  

- 

inroosteren piketfunctionarissen  inroosteren van alle functionarissen in 

de interregionale poules en in de OVD 

poules  en bijhouden beschikbaarheid 

van invliegteams 

- 

bijhouden geoefendheid  volgsysteem voor alle 

piketfunctionarissen 

m.b.t. vakbekwaamheid en 
geoefendheid 

- 

rapporteren aan bestuur over 
stand van zaken Bevolkingszorg 

 rapportage stavaza wordt verzorgd 
door bureau Bevolkingszorg 

- 

inrichten en onderhouden 
actiecentra 

 zorgt voor inrichting van regionale 

actiecentra  

gemeentelijke actiecentra blijven 

bestaan tbv: opvang-en verzorgen, 

front-en backoffice bij herstelfase 

en bij een grip 3:  

ondersteuning/faciliteren van GBT 

administratie van  volledige administratie door bureau alleen nog bijhouden van 
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bereikbaarheidsgegevens Bevolkingszorg 

(zowel piketfunctionarissen als 

invliegteams)  

bereikbaarheidsgegevens voor 

functies t.b.v. GBT (zoals bodes, 

juristen, notulisten etc)  

beheer afspraken/ convenanten 
met derden 

 beheer van regionale convenanten en 

aanspreekpunt voor afspraken met 

derden  

beheer van eigen afspraken met 

RUD en/of lokale partners  

het geven van instructies mbt de 
Communicator 

 volledig door bureau - 

het instellen van de pieper  volledig door bureau - 

het coachen/volgen van de 
functionaris mbt zijn/haar warme 
taken 

  - jassen voor OVD ev. andere 

zaken die gemeente beschikbaar 

wil stellen 

het voorzien van informatie over 
nieuwe ontwikkelingen 
Bevolkingszorg 

 volledig door bureau - 

beheer piket-en 
mandaatregelingen 

 volledig door bureau  - 

informatie en advies aan kringen 
gs en directeur Bevolkingszorg 

 volledig door bureau  - 

  volledig door bureau - 
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Noordoostpolder TRANSITIETABEL  
Naam 

Proces/draaiboek 

oude situatie 

Naam proces/ 

draaiboek in de 

nieuwe situatie 

Functies die in 

gemeente al 

op hard piket 
stonden in de 

oude situatie  

Voorgestelde 

functies voor hard 

piket in de nieuwe 
situatie 

(gez.begroting) 

Functies op 

vrije instroom 

in de oude 
situatie  

Voorgestelde 

functies op vrije 

instroom in de 
nieuwe situatie  

Actiecentra 

in de oude 

situatie  

Benodigde 

actiecentra in 

de nieuwe 
situatie  

OTO in de 

oude 

situatie  
 

OTO in de 

nieuwe 

situatie  
(gez. 

begroting) * 

1. Voorlichten en 
informeren 

 

 

 

 

Communicatie 
Bestaande uit de 

deelprocessen: 

-publieks-en 

persvoorlichting 

-Analyse en advies  

 

 

Communicatie
adviseur GBT 

Omgevings-analist 
Adviseur ROT 

HTO- com. 

 

(com.adviseur 

copi via politie)  

 

Communicatie
adviseur (3) 

- Adviseur GBT  
-Teamleider 2 x 

-Persvoorlichter 

-Publieks- 

voorlichter 

-Redacteur web 

en social media 

-Coördinator 

informatieloket 

gemeente 

1 lokaal 
actiecentrum 

1 regionaal 
actiecentrum 

1 lokaal 

actiecentrum 

Alle 
communi

catie 

functies 

Alle 
communicati

e functies  

 

2. Opvangen en 

verzorgen 

3. 

Uitvaartverzorging 

4. Voorzien in 

primaire 

Levensbehoefte 

 

Acute 

Bevolkingszorg 

Bestaande uit de 

deelprocessen: 

- Verplaatsen van 

mens en dier; 

- Opvang; 

- voorzien in 

Primaire 

levensbehoefte; 

- acute 

omgevingszorg 

-

verwanteninformati

e*  

 

(draaiboek 

uitvaartverzorging 

vervalt en 

*verwanteninformat

ie gaat naar SIS) 

Geen  HTO acute 

bevolkingszorg 

Procesverantw

oordelijke 

uitvaartverzorgi

ng (2) 

 

Hoofd AC 

Uitvaartverzorg

ing  

 

Mdw AC 

uitvaartverzorgi

ng (3x) 

 

Hoofd 

Burgerzorg 

 

Hoofd AC 

Burgerzorg (2) 

 

Hoofd 

opvanglocatie 

(2) 

 

Mdw AC (12) 

 

Mdw 

-teamleider 

opvang en 

verzorging 

-coördinator 

opvanglocatie 

(NRK!) 

 

Ev. tweede 

teamleider voor 

verplaatsen  

 

1 lokaal 

actiecentrum 

1 lokaal 

actiecentrum 

t.b.v opvang 

en verzorgen 

(backoffice)  

 

Acties tbv 

omgevingszorg 

via reguliere 

wijkbeheer/mili

eudienst 

gemeente 

 

Alle 

functies 

HTO en  

teamleider 

(“handjes” 

via NRK)  
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opvanglocatie 

(21) 

5 Registratie van 

slachtoffers (CRIB)  

 

 

 

 

-vervalt- deze taak 

gaat over naar 

landelijk bureau SIS 

 

Slachtofferinformati

e via SIS komt bij 

ACBZ 

Geen  HIN 

(verantwoordelijk 

voor 

informatiestromen 

mbt 

verwanteninfo, 

verstrekking via 

SIS) 

Hoofd crib (2) 

 

Coordinator 

crib (2) 

 

Mdw crib (9) 

- 1 lokaal 

actiecentrum 

1 regionaal 

actiecentrum 

Informatie en 

ondersteuning  

Alle 

functies 

Teamleider 

informatie 

(coördinator 

SIS)  

6. Registratie van 

Schade en 

Afhandeling 

(CRAS) 

-vervalt- deze taak 

wordt gedaan door 

Salvage  

Geen   Hoofd 

registreren 

schade 

 

Mdw 

registreren 

schade met 

specialisme 

(verzekeringen, 

financieel, 

eigendommen

) (5) 

 

Mdw 

registreren 

schade (4) 

 1 lokaal 

actiecentrum 

 Alle 

functies 

 

7. Nazorg  Herstelzorg  

(preparatie tijdens 

de acute fase) 

Uitvoering 

projectmatig in de 

nafase met 

onderdelen: 

-IAC 

-fysiek herstel 

-psychosociale 

nazorg  

Geen  Leider kernteam 

PSH (via GGD)  

Coordinator 

nazorg 

-Teamleider 

preparatie nafase  

 

- Projectleider  

(zo nodig 

deelprojectleiders

)  

 

1 lokaal 

actiecentrum 

Preparatie 

nafase: 

Onderdeel van 

regionaal 

actiecentrum 

Alle 

functies 

Teamleider 

preparatie 

nafase en 

projectleider 

herstelfase  

8. Milieuzorg 

 

Omgevingszorg 

Bestaande uit de 

deelprocessen: 

- Milieuhygiëne; 

- Waterbeheer; 

- Natuur- en 

Geen   Hoofd 

Omgevingszor

g (3) 

 

Piketopzichter 

wijkbeheer 

 1 lokaal 

actiecentrum 

 Alle 

functies 
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Landschapsbeheer; 

- Bouw- en 

Ruimtebeheer 

 

Draaiboek 

milieuzorg vervalt, 

uitvoering van 

bovengenoemde 

taken bevatten de 

voor de gemeente 

doorgaans 

reguliere 

werkzaamheden 

(wel nieuwe rol voor 

RUD) 

 

(consignatie 

dienst) 

Piketmdw 

wijkbeheer 

(consignatiedi

enst) 

 

Teamleider 

Bedrijf en 

logistiek 

 

Milieu/handha

vingsdeskundig

en (7) 

 

Overige mdw 

(3) 

Overige 

processen 

(verbindingen, 

verslaglegging, 

facilitair etc) 

Informatie en 

ondersteuning 

bestaande uit de 

deelprocessen: 

-preparatie nafase; 

- 

informatiemanage

ment; 

-bestuurs- 

ondersteuning; 

- facilitaire zorg 
 

Geen  Hoofd informatie 

Hoofd 

ondersteuning  

Informatie-

cöordinator 

Hoofd 

actiecentrum 

(3) 

 

Hoofd OD  

 

Groepsleiders 

(5) 

 

Bode 

(consignatiedi

enst) (3) 

 

Mdw ict 

telefonie (4) 

 

Logger GBT (3) 
 

Mdw facilitair 

(13) 

 

Mdw OD 

secretarieel (9) 

-Teamleider 

bestuurs-

ondersteuning 

-Teamleider 

facilitaire zorg 

-Jurist 

-Notulist 

-Ict medewerkers 

-Medewerkers 

KCC 

-Medewerkers 

catering 

-Medewerkers 

bewaking 

 

N.B. de hier 

genoemde 
functies hebben 

allen betrekking 

op de 

ondersteuning 

van het GBT (dus 

lokaal in 

gemeente) 

1 lokaal 

actiecentrum 

meerdere 

lokale 

actiecentra   

 

1 regionaal 

actie-centrum 

en een lokaal 

actie centrum 

gericht op 

ondersteuning 

van het GBT 

Alle 

functies  

HIN 

HON 

Teamleiders 

juristen 
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Overige Functies in de rampenstaven op hard piket in oude situatie In regionale poule (ja/nee) in de nieuwe situatie? 

OVD-B ja nee 

Gemeentesecretaris (?)  nee 

Algemeen Commandant Bevolkingszorg ja  Ja  

AOV nee ?  
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Gemeente Noordoostpolder 
 

huidige situatie gemeente bureau Bevolkingszorg taken die bij gemeente blijven 

beheer en actualisatie van 
draaiboeken 

 alle draaiboeken onder centraal 
beheer 

- 

organiseren van opleiden en 
oefenen 

 opleidingen en oefeningen voor alle 

functionarissen in de poules en voor 

de overige sleutelfuncties op vrije 

instroom  

makelaarsfunctie voor specifieke 

opleidingswensen in gemeenten  

Opleiden van de OVD-Bz  

- 

inroosteren piketfunctionarissen  inroosteren van alle functionarissen in 

de interregionale poules en in de OVD 

poules  en bijhouden beschikbaarheid 

van invliegteams 

- 

bijhouden geoefendheid  volgsysteem voor alle 

piketfunctionarissen 

m.b.t. vakbekwaamheid en 
geoefendheid 

- 

rapporteren aan bestuur over 
stand van zaken Bevolkingszorg 

 rapportage stavaza wordt verzorgd 
door bureau Bevolkingszorg 

- 

inrichten en onderhouden 
actiecentra 

 zorgt voor inrichting van regionale 

actiecentra  

gemeentelijke actiecentra blijven 

bestaan tbv: opvang-en verzorgen, 

front-en backoffice bij herstelfase 

en bij een grip 3:  

ondersteuning/faciliteren van GBT 

administratie van  volledige administratie door bureau alleen nog bijhouden van 
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bereikbaarheidsgegevens Bevolkingszorg 

(zowel piketfunctionarissen als 

invliegteams)  

bereikbaarheidsgegevens voor 

functies t.b.v. GBT (zoals bodes, 

juristen, notulisten etc)  

beheer afspraken/ convenanten 
met derden 

 beheer van regionale convenanten en 

aanspreekpunt voor afspraken met 

derden  

beheer van eigen afspraken met 

RUD en/of lokale partners  

het geven van instructies mbt de 
Communicator 

 volledig door bureau - 

het instellen van de pieper  volledig door bureau - 

het coachen/volgen van de 
functionaris mbt zijn/haar warme 
taken 

  - jassen voor OVD ev. andere 

zaken die gemeente beschikbaar 

wil stellen 

het voorzien van informatie over 
nieuwe ontwikkelingen 
Bevolkingszorg 

 volledig door bureau - 

beheer piket-en 
mandaatregelingen 

 volledig door bureau  - 

informatie en advies aan kringen 
gs en directeur Bevolkingszorg 

 volledig door bureau  - 

  volledig door bureau - 
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Urk TRANSITIETABEL  
Naam 
Proces/draaiboek 
oude situatie 

Naam proces/ 
draaiboek in de nieuwe 
situatie 

Functies die in 
gemeente al op 
hard piket 
stonden in de 
oude situatie  

Voorgestelde 
functies voor hard 
piket in de nieuwe 
situatie 
(gez.begroting) 

Functies op vrije 
instroom in de oude 
situatie  

Voorgestelde functies 
op vrije instroom in 
de nieuwe situatie  

Actiecentra in 
de oude 
situatie  

Benodigde 
actiecentra in de 
nieuwe situatie  

OTO in de 
oude 
situatie  
 

OTO in de 
nieuwe situatie  
(gez. begroting) 

1. Voorlichten en 
informeren 
 
 
 
 

Communicatie 
Bestaande uit de 
deelprocessen: 
- publieks- en 
persvoorlichting 
- analyse en advies  
- verwanteninform  
  gaat naar acute 
Bevolkingsz. / SIS) 
 

Geen Urker Naast comm. 
adviseur (vrije 
instroom) heeft 
gem. Urk geen 
comm. medew. 
voor  regionale 
functies 
beschikbaar 

- GMT lid als 
procesverantwoordeli
jke 
- draaiboekhouder en 
comm.adviseur in GBT 
- analyse advies en 
hoofd actiecentrum 
- gemeente 
voorlichter en 
persvoorlichter 
- publieksvoorlichter 
en verwanteninfo 

Com.adviseur in GBT, 
met NOP samen ?  
 

1 actie 
centrum bij 
gemeente Urk 

- 1 regionaal 
actiecentrum 
communic. 
- (voor lokaal 
actiecentrum 
heeft gem. Urk 
geen comm. 
medew. 
beschikbaar) 

- Opleiding 
regionaal 
voor vrije 
instroom 
medew. 
- Geen 
recente 
training in 
afwachting 
nieuwe 
organisatie 
- Jaarlijkse 
opkomst 
oefening 

Com.adviseur in 
GBT ??  
 

2. Opvangen en 
verzorgen 
3. Voorzien in 
primaire 
Levensbehoefte 
 

Acute Bevolkingszorg 
Bestaande uit de 
deelprocessen: 
- verplaatsen van mens 
en dier; 
- opvang en verzorg; 
- voorzien in Primaire 
levensbehoefte; 
- acute omgevingszorg 

Geen Urker Geen Urker 
kandidaat 
vooralsnog voor 
HTO Acute Bz in 
reg. poule 

- GMT lid als 
procesverantwoordeli
jke 
- draaiboekhouder 
Opv en verz en Prima 
Levensbeh 
- plaatsvervangend 
draaiboekhouder 
Opv en verz en Prima 
Levensbeh 

- Teamleider opvang 
en verzorging 
- coördinator 
opvanglocatie (evt. via 
NRK!?) 
- tweede teamleider 
voor verplaatsen 
M&D 
- calamiteiten piket 
buitendienst 

1 actie 
centrum bij 
gemeente Urk 

- 1 lokaal 
actiecentrum 
opvang en 
verzorgen e.d. 
- Acties tbv 
omgevingszorg 
via reguliere 
wijkbeheer/milieu
dienst gemeente 

Zie 1. com. - Urker 
Teamleider 
- (“handjes” via 
NRK)  
- Tzt evt. reg. 
OTO voor Urker 
HTO 

4. Uitvaartverzorging 
 

- draaiboek  bijz. 
uitvaartverzorging gaat 
naar herstelzorg en 

Geen Urker Valt onder 
Herstelzorg 

- GMT lid als 
procesverantwoordeli
jke 
- draaiboekhouder 
bijz. uitvaart 
- plaatsvervangend 
draaiboekhouder 
bijz. uitvaart 
- medewerker 
begraafplaats 

Valt onder Herstelzorg 1 actie 
centrum bij 
gemeente Urk 

Valt onder 
Herstelzorg 

Zie 1. com. Valt onder 
Herstelzorg 
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5 Registratie van 
slachtoffers (CRIB)  
 
 
 

- vervalt, deze taak gaat 
over naar landelijk 
bureau SIS 
- informatie via SIS 
komt bij AC Bz 

Geen Urker Valt onder 
Informatie en 
ondersteuning 

- draaiboekhouder 
- plaatsvervangend 
draaiboekhouder 

Valt onder Informatie 
en ondersteuning 

1 actie 
centrum bij 
gemeente Urk 

Valt onder 
Informatie en 
ondersteuning 

Zie 1. com. Valt onder 
Informatie en 
ondersteuning 

6. Registratie van 
Schade en 
Afhandeling (CRAS) 

- vervalt, deze taak 
wordt gedaan door 
Salvage  

Geen Urker Valt onder 
Informatie en 
ondersteuning 

- draaiboekhouder 
- plaatsvervangend 
draaiboekhouder 

Valt onder Informatie 
en ondersteuning 

1 actie 
centrum bij 
gemeente Urk 

Valt onder 
Informatie en 
ondersteuning 

Zie 1. com. Valt onder 
Informatie en 
ondersteuning 

7. Nazorg  Herstelzorg  
(preparatie tijdens de 
acute fase) 
Uitvoering projectmatig 
in de nafase met 
onderdelen: 
- IAC 
- fysiek herstel 
incl. bijz. uitvaartzorg 
en ondersteuning 
- psychosoc. nazorg  

Geen Urker - Geen 
medewerkers van 
gemeenten op 
hard piket  
- Leider kernteam 
PSH (van GGD)  

- GMT lid als 
procesverantwoordeli
jke 
- draaiboekhouder  
 

- Teamleider 
preparatie nafase 
tevens aankomend 
Projectleider  
- Plaatsvervangend 
Projectleider 

1 actie 
centrum bij 
gemeente Urk 

- Preparatie 
nafase: 
Onderdeel van 
regionaal 
actiecentrum 
Informatie en 
ondersteuning 
- 1 lokaal 
actiecentrum  
herstelzorg 
 
 

Zie 1. com. Regionale OTO 
voor Urker 
Projectleider 

8. Milieuzorg 
 

Omgevingszorg 
Bestaande uit de 
deelprocessen: 
- Milieuhygiëne; 
- Waterbeheer; 
- Natuur- en 
Landschapsbeheer; 
- Bouw- en 
Ruimtebeheer 
 
Draaiboek milieuzorg 
vervalt, uitvoering van 
bovengenoemde taken 
bevatten de voor de 
gemeente doorgaans 
reguliere 
werkzaamheden 
(wel nieuwe rol voor 
RUD) 

Geen Urker Valt onder Acute 
Bevolkingszorg 

- GMT lid als 
procesverantwoordeli
jke 
- draaiboekhouder  
 

Valt onder Acute 
Bevolkingszorg  

1 actie 
centrum bij 
gemeente Urk 

Valt onder Acute 
Bevolkingszorg 
 

Zie 1. com. Valt onder 
Acute Bev.zorg 

Overige processen 
(verbindingen, 
verslaglegging, 
facilitair etc) 

Informatie en 
ondersteuning 
bestaande uit de 
deelprocessen: 

Geen Urker Wel 1 Urker 
kandidaat i.o. voor 
HIN/HON bij ROT 
 

- GMT-lid lokale 
bestuurs 
ondersteuning 
- Draaiboekhouder 

- MT-lid lokale 
bestuurs-
ondersteuning 
- Teamleider lokale 

1 actie 
centrum bij 
gemeente Urk 

- 1 lokaal actie 
centrum bij 
gemeente Urk 
voor lokale info 

Zie 1. com. - Regionale OTO 
voor Urker 
kandidaat 
HIN/HON 
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Lokaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regionaal 

- preparatie nafase; 
- informatie 
management; 
- bestuurs 
ondersteuning;          - 
facilitaire zorg          
 
- IC-ers lokaal x2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- IC-er bij ROT  

 

lokale facilitaire zorg 
- Notulist 
- Logger 
- Bode en catering 
- Ict medewerker 
- Medewerker KCC 
- IC-ers lokaal x2 
 
N.B. de hierboven 
genoemde functies 
hebben allen 
betrekking op de 
ondersteuning van 
het GBT (dus lokaal in 
gemeente) 
 
 
- IC-er gem. bij ROT 
door vrije instroom 
van reg. poule gem. 
OvD-ers  

facilitaire zorg 
- Notulist 
- Logger 
- Bode en catering 
- Ict medewerker 
- Medewerker KCC 
- Telefonist 
- IC-ers lokaal x2 
 
N.B. de hierboven 
genoemde functies 
hebben allen 
betrekking op de 
ondersteuning van 
het GBT (dus lokaal in 
gemeente) 
 
- IC-er bij ROT via vrije 
instroom reg. poule 
gemeentelijke IC-ers. 

en onderst. GBT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 1 regionaal 
actiecentrum 
Informatie en 
ondersteuning  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Beide Urker IC-
ers  
 

 
 
 

Overige Functies in de rampenstaven op hard piket in oude situatie In regionale poule (ja/nee) in de nieuwe situatie? 

OVD-Bz : ja samen met NOP ja (met NOP samen) 

Gemeentesecretaris : nee nee 

Algemeen Commandant Bevolkingszorg : geen Urker AC nee (een Urker AC staat op reservelijst) 
AOV (ARB) in GBT : nee nee 
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Gemeente Urk 
 

huidige situatie gemeente bureau Bevolkingszorg taken die bij gemeente blijven 

beheer en actualisatie van 
draaiboeken 

 alle draaiboeken onder centraal 
beheer 

- 

organiseren van opleiden en 
oefenen 

 opleidingen en oefeningen voor alle 

functionarissen in de poules en voor 

de overige sleutelfuncties op vrije 

instroom  

makelaarsfunctie voor specifieke 

opleidingswensen in gemeenten  

Opleiden van de OVD-Bz  

- 

inroosteren piketfunctionarissen  inroosteren van alle functionarissen in 

de interregionale poules en in de OVD 

poules  en bijhouden beschikbaarheid 

van invliegteams 

- 

bijhouden geoefendheid  volgsysteem voor alle 

piketfunctionarissen 

m.b.t. vakbekwaamheid en 
geoefendheid 

- 

rapporteren aan bestuur over 
stand van zaken Bevolkingszorg 

 rapportage stavaza wordt verzorgd 
door bureau Bevolkingszorg 

- 

inrichten en onderhouden 
actiecentra 

 zorgt voor inrichting van regionale 

actiecentra  

gemeentelijke actiecentra blijven 

bestaan tbv: opvang-en verzorgen, 

front-en backoffice bij herstelfase 

en bij een grip 3:  

ondersteuning/faciliteren van GBT 

administratie van  volledige administratie door bureau alleen nog bijhouden van 
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bereikbaarheidsgegevens Bevolkingszorg 

(zowel piketfunctionarissen als 

invliegteams)  

bereikbaarheidsgegevens voor 

functies t.b.v. GBT (zoals bodes, 

juristen, notulisten etc)  

beheer afspraken/ convenanten 
met derden 

 beheer van regionale convenanten en 

aanspreekpunt voor afspraken met 

derden  

beheer van eigen afspraken met 

RUD en/of lokale partners  

het geven van instructies mbt de 
Communicator 

 volledig door bureau - 

het instellen van de pieper  volledig door bureau - 

het coachen/volgen van de 
functionaris mbt zijn/haar warme 
taken 

  - jassen voor OVD ev. andere 

zaken die gemeente beschikbaar 

wil stellen 

het voorzien van informatie over 
nieuwe ontwikkelingen 
Bevolkingszorg 

 volledig door bureau - 

beheer piket-en 
mandaatregelingen 

 volledig door bureau  - 

informatie en advies aan kringen 
gs en directeur Bevolkingszorg 

 volledig door bureau  - 

  volledig door bureau - 
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Weesp TRANSITIETABEL  
Naam 
Proces/draaiboek 
oude situatie 

Naam proces/ 
draaiboek in de nieuwe 
situatie 

Functies die in 
gemeente al op 
hard piket 
stonden in de 
oude situatie  

Voorgestelde 
functies voor hard 
piket in de nieuwe 
situatie 
(gez.begroting) 

Functies op vrije 
instroom in de 
oude situatie  

Voorgestelde 
functies op vrije 
instroom in de 
nieuwe situatie  

Actiecentra in 
de oude 
situatie  

Benodigde 
actiecentra in de 
nieuwe situatie  

OTO in de 
oude 
situatie  
 

OTO in de 
nieuwe situatie  
(gez. begroting) 
* 

1. Voorlichten en 
informeren 
 
 
 
 

Communicatie 
Bestaande uit de 
deelprocessen: 
-publieks-en 
persvoorlichting 
-Analyse en advies  
 
 

Regionaal Vanuit 
Weesp geen 
functionaris 

Omgevings-analist 
Adviseur ROT 
HTO- com. 
 
(com.adviseur copi 
via politie)  
 

Ja 1 x + 
plaatsvervanger  

- Adviseur GBT  
-Teamleider 2 x 
-Persvoorlichter 
-Publieks- 
voorlichter 
-Redacteur web en 
social media 
-Coördinator 
informatieloket 
gemeente 

Zie draaiboek 
voor 
functionarissen 
http://www.vrg
ooienvechtstree
k.nl/up/gemeen
te/draaiboeken
/index.html  

1 regionaal 
actiecentrum 
1 lokaal 
actiecentrum 

Regionaal Alle 
communicatie 
functies  
 

2. Opvangen en 
verzorgen 
3. Uitvaartverzorging 
4. Voorzien in 
primaire 
Levensbehoefte 
 

Acute Bevolkingszorg 
Bestaande uit de 
deelprocessen: 
- Verplaatsen van mens 
en dier; 
- Opvang; 
- voorzien in Primaire 
levensbehoefte; 
- acute omgevingszorg 
-verwanteninformatie*  
 
(draaiboek 
uitvaartverzorging 
vervalt en 
*verwanteninformatie 
gaat naar SIS) 

Regionaal Vanuit 
Weesp geen 
functionaris 

HTO acute 
bevolkingszorg 

N.v.t. -teamleider opvang 
en verzorging 
-coördinator 
opvanglocatie (NRK!) 
 
Ev. tweede 
teamleider voor 
verplaatsen  
 

Zie draaiboek 
voor 
functionarissen 
http://www.vrg
ooienvechtstree
k.nl/up/gemeen
te/draaiboeken
/index.html  

1 lokaal 
actiecentrum t.b.v 
opvang en 
verzorgen 
(backoffice)  
 
Acties tbv 
omgevingszorg 
via reguliere 
wijkbeheer/milieu
dienst gemeente 
 

Regionaal HTO en  
teamleider 
(“handjes” via 
NRK)  

5 Registratie van 
slachtoffers (CRIB)  
 
 
 
 

-vervalt- deze taak gaat 
over naar landelijk 
bureau SIS 
 
Slachtofferinformatie 
via SIS komt bij ACBZ 

Regionaal 
Vanuit Weesp 1 
functionaris 

HIN (verantwoordelijk 
voor 
informatiestromen 
mbt verwanteninfo, 
verstrekking via SIS) 

N.v.t. - Zie draaiboek 
voor 
functionarissen 
http://www.vrg
ooienvechtstree
k.nl/up/gemeen
te/draaiboeken
/index.html  

1 regionaal 
actiecentrum 
Informatie en 
ondersteuning  

Regionaal Teamleider 
informatie 
(coördinator 
SIS)  

6. Registratie van 
Schade en 

-vervalt- deze taak 
wordt gedaan door 

N.v.t.  Ja 1 x + 
plaatsvervanger 

 Zie draaiboek 
voor 

 Regionaal  

http://www.vrgooienvechtstreek.nl/up/gemeente/draaiboeken/index.html
http://www.vrgooienvechtstreek.nl/up/gemeente/draaiboeken/index.html
http://www.vrgooienvechtstreek.nl/up/gemeente/draaiboeken/index.html
http://www.vrgooienvechtstreek.nl/up/gemeente/draaiboeken/index.html
http://www.vrgooienvechtstreek.nl/up/gemeente/draaiboeken/index.html
http://www.vrgooienvechtstreek.nl/up/gemeente/draaiboeken/index.html
http://www.vrgooienvechtstreek.nl/up/gemeente/draaiboeken/index.html
http://www.vrgooienvechtstreek.nl/up/gemeente/draaiboeken/index.html
http://www.vrgooienvechtstreek.nl/up/gemeente/draaiboeken/index.html
http://www.vrgooienvechtstreek.nl/up/gemeente/draaiboeken/index.html
http://www.vrgooienvechtstreek.nl/up/gemeente/draaiboeken/index.html
http://www.vrgooienvechtstreek.nl/up/gemeente/draaiboeken/index.html
http://www.vrgooienvechtstreek.nl/up/gemeente/draaiboeken/index.html
http://www.vrgooienvechtstreek.nl/up/gemeente/draaiboeken/index.html
http://www.vrgooienvechtstreek.nl/up/gemeente/draaiboeken/index.html
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Afhandeling (CRAS) Salvage  functionarissen 
http://www.vrg
ooienvechtstree
k.nl/up/gemeen
te/draaiboeken
/index.html  

7. Nazorg  Herstelzorg  
(preparatie tijdens de 
acute fase) 
Uitvoering projectmatig 
in de nafase met 
onderdelen: 
 
-IAC 
-fysiek herstel 
-psychosociale nazorg  

N.v.t. Leider kernteam PSH 
(via GGD)  

N.v.t. -Teamleider 
preparatie nafase  
 
- Projectleider  
(zo nodig 
deelprojectleiders)  
 

Zie draaiboek 
voor 
functionarissen 
http://www.vrg
ooienvechtstree
k.nl/up/gemeen
te/draaiboeken
/index.html  

Preparatie nafase: 
Onderdeel van 
regionaal 
actiecentrum 

Regionaal Teamleider 
preparatie 
nafase en 
projectleider 
herstelfase  

8. Milieuzorg 
 

Omgevingszorg 
Bestaande uit de 
deelprocessen: 
- Milieuhygiëne; 
- Waterbeheer; 
- Natuur- en 
Landschapsbeheer; 
- Bouw- en 
Ruimtebeheer 
 
Draaiboek milieuzorg 
vervalt, uitvoering van 
bovengenoemde taken 
bevatten de voor de 
gemeente doorgaans 
reguliere 
werkzaamheden 
(wel nieuwe rol voor 
RUD) 

N.v.t.  Ja 1 x + 
plaatsvervanger 

 Zie draaiboek 
voor 
functionarissen 
http://www.vrg
ooienvechtstree
k.nl/up/gemeen
te/draaiboeken
/index.html  

 Regionaal  

Overige processen 
(verbindingen, 
verslaglegging, 
facilitair etc) 

Informatie en 
ondersteuning 
bestaande uit de 
deelprocessen: 
-preparatie nafase; 
- 
informatiemanagement
; 

N.v.t. Hoofd informatie 
Hoofd ondersteuning  
Informatie-
cöordinator 

Ja 1 x + 
plaatsvervanger 

-Teamleider bestuurs-
ondersteuning 
-Teamleider facilitaire 
zorg 
-Jurist 
-Notulist 
-Ict medewerkers 
-Medewerkers KCC 

Zie draaiboek 
voor 
functionarissen 
http://www.vrg
ooienvechtstree
k.nl/up/gemeen
te/draaiboeken
/index.html 

meerdere lokale 
actiecentra   

1 regionaal 
actie-
centrum en 
een lokaal 
actie 
centrum 
gericht op 
ondersteuni

HIN 
HON 
Teamleiders 
juristen 

http://www.vrgooienvechtstreek.nl/up/gemeente/draaiboeken/index.html
http://www.vrgooienvechtstreek.nl/up/gemeente/draaiboeken/index.html
http://www.vrgooienvechtstreek.nl/up/gemeente/draaiboeken/index.html
http://www.vrgooienvechtstreek.nl/up/gemeente/draaiboeken/index.html
http://www.vrgooienvechtstreek.nl/up/gemeente/draaiboeken/index.html
http://www.vrgooienvechtstreek.nl/up/gemeente/draaiboeken/index.html
http://www.vrgooienvechtstreek.nl/up/gemeente/draaiboeken/index.html
http://www.vrgooienvechtstreek.nl/up/gemeente/draaiboeken/index.html
http://www.vrgooienvechtstreek.nl/up/gemeente/draaiboeken/index.html
http://www.vrgooienvechtstreek.nl/up/gemeente/draaiboeken/index.html
http://www.vrgooienvechtstreek.nl/up/gemeente/draaiboeken/index.html
http://www.vrgooienvechtstreek.nl/up/gemeente/draaiboeken/index.html
http://www.vrgooienvechtstreek.nl/up/gemeente/draaiboeken/index.html
http://www.vrgooienvechtstreek.nl/up/gemeente/draaiboeken/index.html
http://www.vrgooienvechtstreek.nl/up/gemeente/draaiboeken/index.html
http://www.vrgooienvechtstreek.nl/up/gemeente/draaiboeken/index.html
http://www.vrgooienvechtstreek.nl/up/gemeente/draaiboeken/index.html
http://www.vrgooienvechtstreek.nl/up/gemeente/draaiboeken/index.html
http://www.vrgooienvechtstreek.nl/up/gemeente/draaiboeken/index.html
http://www.vrgooienvechtstreek.nl/up/gemeente/draaiboeken/index.html
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-bestuurs- 
ondersteuning; 
- facilitaire zorg 

 

-Medewerkers 
catering 
-Medewerkers 
bewaking 
 
N.B. de hier 
genoemde functies 
hebben allen 
betrekking op de 
ondersteuning van 
het GBT (dus lokaal in 
gemeente) 

 ng van het 
GBT 

 
 
 

Overige Functies in de rampenstaven op hard piket in oude situatie In regionale poule (ja/nee) in de nieuwe situatie? 

OVD-B ja nee 

Gemeentesecretaris (?)  nee 

Algemeen Commandant Bevolkingszorg ja  Ja  
AOV (?) Ja ARB in GBT   
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Gemeente Weesp 
 

huidige situatie gemeente bureau Bevolkingszorg taken die bij gemeente blijven 

beheer en actualisatie van 
draaiboeken 

 alle draaiboeken onder centraal 
beheer 

- 

organiseren van opleiden en 
oefenen 

 opleidingen en oefeningen voor alle 

functionarissen in de poules en voor 

de overige sleutelfuncties op vrije 

instroom  

makelaarsfunctie voor specifieke 

opleidingswensen in gemeenten  

Opleiden van de OVD-Bz  

- 

inroosteren piketfunctionarissen  inroosteren van alle functionarissen in 

de interregionale poules en in de OVD 

poules  en bijhouden beschikbaarheid 

van invliegteams 

- 

bijhouden geoefendheid  volgsysteem voor alle 

piketfunctionarissen 

m.b.t. vakbekwaamheid en 
geoefendheid 

- 

rapporteren aan bestuur over 
stand van zaken Bevolkingszorg 

 rapportage stavaza wordt verzorgd 
door bureau Bevolkingszorg 

- 

inrichten en onderhouden 
actiecentra 

 zorgt voor inrichting van regionale 

actiecentra  

gemeentelijke actiecentra blijven 

bestaan tbv: opvang-en verzorgen, 

front-en backoffice bij herstelfase 

en bij een grip 3:  

ondersteuning/faciliteren van GBT 

administratie van  volledige administratie door bureau alleen nog bijhouden van 
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bereikbaarheidsgegevens Bevolkingszorg 

(zowel piketfunctionarissen als 

invliegteams)  

bereikbaarheidsgegevens voor 

functies t.b.v. GBT (zoals bodes, 

juristen, notulisten etc)  

beheer afspraken/ convenanten 
met derden 

 beheer van regionale convenanten en 

aanspreekpunt voor afspraken met 

derden  

beheer van eigen afspraken met 

RUD en/of lokale partners  

het geven van instructies mbt de 
Communicator 

 volledig door bureau - 

het instellen van de pieper  volledig door bureau - 

het coachen/volgen van de 
functionaris mbt zijn/haar warme 
taken 

  - jassen voor OVD ev. andere 

zaken die gemeente beschikbaar 

wil stellen 

het voorzien van informatie over 
nieuwe ontwikkelingen 
Bevolkingszorg 

 volledig door bureau - 

beheer piket-en 
mandaatregelingen 

 volledig door bureau  - 

informatie en advies aan kringen 
gs en directeur Bevolkingszorg 

 volledig door bureau  - 

  volledig door bureau - 
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Wijdemeren TRANSITIETABEL  
Naam 
Proces/draaiboek 
oude situatie 

Naam proces/ 
draaiboek in de nieuwe 
situatie 

Functies die in 
gemeente al op 
hard piket 
stonden in de 
oude situatie  

Voorgestelde 
functies voor hard 
piket in de nieuwe 
situatie 
(gez.begroting) 

Functies op vrije 
instroom in de 
oude situatie  

Voorgestelde 
functies op vrije 
instroom in de 
nieuwe situatie  

Actiecentra in 
de oude 
situatie  

Benodigde 
actiecentra in de 
nieuwe situatie  

OTO in de 
oude 
situatie  
 

OTO in de 
nieuwe situatie  
(gez. begroting) 
* 

1. Voorlichten en 
informeren 
 
 
 
 

Communicatie 
Bestaande uit de 
deelprocessen: 
-publieks-en 
persvoorlichting 
-Analyse en advies  
 
 

Geen Omgevings-analist 
Adviseur ROT 
HTO- com. 
 
(com.adviseur copi 
via politie)  
 

5 - Adviseur GBT  
-Teamleider 2 x 
-Persvoorlichter 
-Publieks- 
voorlichter 
-Redacteur web en 
social media 
-Coördinator 
informatieloket 
gemeente 

 1 regionaal 
actiecentrum 
1 lokaal 
actiecentrum 

Opkomstoef
eningen 
 
Verder 
onbekend 

Alle 
communicatie 
functies  
 

2. Opvangen en 
verzorgen 
3. Uitvaartverzorging 
4. Voorzien in 
primaire 
Levensbehoefte 
 

Acute Bevolkingszorg 
Bestaande uit de 
deelprocessen: 
- Verplaatsen van mens 
en dier; 
- Opvang; 
- voorzien in Primaire 
levensbehoefte; 
- acute omgevingszorg 
-verwanteninformatie*  
(draaiboek 
uitvaartverzorging 
vervalt en 
*verwanteninformatie 
gaat naar SIS) 

Geen HTO acute 
bevolkingszorg 

25 
4 
10 

-teamleider opvang 
en verzorging 
-coördinator 
opvanglocatie (NRK!) 
 
Ev. tweede 
teamleider voor 
verplaatsen  
 

 1 lokaal 
actiecentrum t.b.v 
opvang en 
verzorgen 
(backoffice)  
 
Acties tbv 
omgevingszorg 
via reguliere 
wijkbeheer/milieu
dienst gemeente 
 

 HTO en  
teamleider 
(“handjes” via 
NRK)  

5 Registratie van 
slachtoffers (CRIB)  
 
 
 
 

-vervalt- deze taak gaat 
over naar landelijk 
bureau SIS 
 
Slachtofferinformatie 
via SIS komt bij ACBZ 

Geen HIN (verantwoordelijk 
voor 
informatiestromen 
mbt verwanteninfo, 
verstrekking via SIS) 

14 -  1 regionaal 
actiecentrum 
Informatie en 
ondersteuning  

 Teamleider 
informatie 
(coördinator 
SIS)  

6. Registratie van 
Schade en 
Afhandeling (CRAS) 

-vervalt- deze taak 
wordt gedaan door 
Salvage  

Geen  12      

7. Nazorg  Herstelzorg  
(preparatie tijdens de 

Geen Leider kernteam PSH 
(via GGD)  

18 -Teamleider 
preparatie nafase  

 Preparatie nafase: 
Onderdeel van 

 Teamleider 
preparatie 
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acute fase) 
Uitvoering projectmatig 
in de nafase met 
onderdelen: 
-IAC 
-fysiek herstel 
-psychosociale nazorg  

 
- Projectleider  
(zo nodig 
deelprojectleiders)  
 

regionaal 
actiecentrum 

nafase en 
projectleider 
herstelfase  

8. Milieuzorg 
 

Omgevingszorg 
Bestaande uit de 
deelprocessen: 
- Milieuhygiëne; 
- Waterbeheer; 
- Natuur- en 
Landschapsbeheer; 
- Bouw- en 
Ruimtebeheer 
 
Draaiboek milieuzorg 
vervalt, uitvoering van 
bovengenoemde taken 
bevatten de voor de 
gemeente doorgaans 
reguliere 
werkzaamheden 
(wel nieuwe rol voor 
RUD) 

Geen  8      

Overige processen 
(verbindingen, 
verslaglegging, 
facilitair etc) 

Informatie en 
ondersteuning 
bestaande uit de 
deelprocessen: 
-preparatie nafase; 
- 
informatiemanagement
; 
-bestuurs- 
ondersteuning; 
- facilitaire zorg 

 

 Hoofd informatie 
Hoofd ondersteuning  
Informatie-
cöordinator 

2 
 
Verslag: 10 
Facilitair: 25 

-Teamleider bestuurs-
ondersteuning 
-Teamleider facilitaire 
zorg 
-Jurist 
-Notulist 
-Ict medewerkers 
-Medewerkers KCC 
-Medewerkers 
catering 
-Medewerkers 
bewaking 
 
N.B. de hier 
genoemde functies 
hebben allen 
betrekking op de 

 meerdere lokale 
actiecentra   

1 regionaal 
actie-
centrum en 
een lokaal 
actie 
centrum 
gericht op 
ondersteuni
ng van het 
GBT 

HIN 
HON 
Teamleiders 
juristen 
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ondersteuning van 
het GBT (dus lokaal in 
gemeente) 

 
 
 

Overige Functies in de rampenstaven op hard piket in oude situatie In regionale poule (ja/nee) in de nieuwe situatie? 

OVD-B ja nee 

Gemeentesecretaris (?)  nee 

Algemeen Commandant Bevolkingszorg ja  Ja  

AOV (?) ?  
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Gemeente Wijdemeren 
 

huidige situatie gemeente bureau Bevolkingszorg taken die bij gemeente blijven 

beheer en actualisatie van 
draaiboeken 

 alle draaiboeken onder centraal 
beheer 

- 

organiseren van opleiden en 
oefenen 

 opleidingen en oefeningen voor alle 

functionarissen in de poules en voor 

de overige sleutelfuncties op vrije 

instroom  

makelaarsfunctie voor specifieke 

opleidingswensen in gemeenten  

Opleiden van de OVD-Bz  

- 

inroosteren piketfunctionarissen  inroosteren van alle functionarissen in 

de interregionale poules en in de OVD 

poules  en bijhouden beschikbaarheid 

van invliegteams 

- 

bijhouden geoefendheid  volgsysteem voor alle 

piketfunctionarissen 

m.b.t. vakbekwaamheid en 
geoefendheid 

- 

rapporteren aan bestuur over 
stand van zaken Bevolkingszorg 

 rapportage stavaza wordt verzorgd 
door bureau Bevolkingszorg 

- 

inrichten en onderhouden 
actiecentra 

 zorgt voor inrichting van regionale 

actiecentra  

gemeentelijke actiecentra blijven 

bestaan tbv: opvang-en verzorgen, 

front-en backoffice bij herstelfase 

en bij een grip 3:  

ondersteuning/faciliteren van GBT 

administratie van  volledige administratie door bureau alleen nog bijhouden van 
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bereikbaarheidsgegevens Bevolkingszorg 

(zowel piketfunctionarissen als 

invliegteams)  

bereikbaarheidsgegevens voor 

functies t.b.v. GBT (zoals bodes, 

juristen, notulisten etc)  

beheer afspraken/ convenanten 
met derden 

 beheer van regionale convenanten en 

aanspreekpunt voor afspraken met 

derden  

beheer van eigen afspraken met 

RUD en/of lokale partners  

het geven van instructies mbt de 
Communicator 

 volledig door bureau - 

het instellen van de pieper  volledig door bureau - 

het coachen/volgen van de 
functionaris mbt zijn/haar warme 
taken 

  - jassen voor OVD ev. andere 

zaken die gemeente beschikbaar 

wil stellen 

het voorzien van informatie over 
nieuwe ontwikkelingen 
Bevolkingszorg 

 volledig door bureau - 

beheer piket-en 
mandaatregelingen 

 volledig door bureau  - 

informatie en advies aan kringen 
gs en directeur Bevolkingszorg 

 volledig door bureau  - 

  volledig door bureau - 
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Zeewolde TRANSITIETABEL  
Naam 

Proces/draaiboek 

oude situatie 

Naam proces/ 

draaiboek in de 

nieuwe situatie 

Functies die in 

gemeente al 

op hard piket 
stonden in de 

oude situatie  

Voorgestelde 

functies voor hard 

piket in de nieuwe 
situatie 

(gez.begroting) 

Functies op 

vrije instroom 

in de oude 
situatie  

Voorgestelde 

functies op vrije 

instroom in de 
nieuwe situatie  

Actiecentra 

in de oude 

situatie  

Benodigde 

actiecentra in 

de nieuwe 
situatie  

OTO in de 

oude 

situatie  
 

OTO in de 

nieuwe 

situatie  
(gez. 

begroting) * 

1. Voorlichten en 
informeren 

 

 

 

 

Communicatie 
Bestaande uit de 

deelprocessen: 

-publieks-en 

persvoorlichting 

-Analyse en advies  

 

 

N.v.t. Omgevings-analist 
Adviseur ROT 

HTO- com. 

 

(com.adviseur 

copi via politie)  

 

Adviseur GBT - Adviseur GBT  
-Teamleider 2 x 

-Persvoorlichter 

-Publieks- 

voorlichter 

-Redacteur web 

en social media 

-Coördinator 

informatieloket 

gemeente 

Communicati
e en 

informatie 

1 regionaal 
actiecentrum 

1 lokaal 

actiecentrum 

Alle 
communi

catie 

functies 

Alle 
communicati

e functies  

 

2. Opvangen en 

verzorgen 

3. 

Uitvaartverzorging 

4. Voorzien in 

primaire 

Levensbehoefte 

 

Acute 

Bevolkingszorg 

Bestaande uit de 

deelprocessen: 

- Verplaatsen van 

mens en dier; 

- Opvang; 

- voorzien in 

Primaire 

levensbehoefte; 

- acute 

omgevingszorg 

-

verwanteninformati

e*  

 

(draaiboek 

uitvaartverzorging 

vervalt en 

*verwanteninformat

ie gaat naar SIS) 

N.v.t. HTO acute 

bevolkingszorg 

Hoofd Publieke 

Zorg en 

teamleider 

opvang en 

verzorging 

-teamleider 

opvang en 

verzorging 

-coördinator 

opvanglocatie 

(NRK!) 

 

Ev. tweede 

teamleider voor 

verplaatsen  

 

Opvang en 

verzorging, 

Primaire 

levensbehoef

-ten en 

uitvaartverzor

ging 

1 lokaal 

actiecentrum 

t.b.v opvang 

en verzorgen 

(backoffice)  

 

Acties tbv 

omgevingszor

g via reguliere 

wijkbeheer/mili

eudienst 

gemeente 

 

Hoofd 

Publieke 

Zorg, 

teamleide

r opvang 

en 

verzorging 

en 

betrokken 

medewer

k-kers 

(lokaal) 

HTO en  

teamleider 

(“handjes” 

via NRK)  

5 Registratie van 

slachtoffers (CRIB)  

 

 

 

-vervalt- deze taak 

gaat over naar 

landelijk bureau SIS 

 

Slachtofferinformati

N.v.t. HIN 

(verantwoordelijk 

voor 

informatiestromen 

mbt 

Coördinator 

CRIB 

- Actiecentrum 

CRIB 

1 regionaal 

actiecentrum 

Informatie en 

ondersteuning  

Coördina-

tor CRIB 

en 

medewer

kers 

Teamleider 

informatie 

(coördinator 

SIS)  
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 e via SIS komt bij 

ACBZ 

verwanteninfo, 

verstrekking via 

SIS) 

(lokaal) 

6. Registratie van 

Schade en 

Afhandeling 

(CRAS) 

-vervalt- deze taak 

wordt gedaan door 

Salvage  

N.v.t.  Coöordinator 

CRAS 

 Actiecentrum 

CRAS 

 N.v.t., 

reguliere 

taak 

 

7. Nazorg  Herstelzorg  

(preparatie tijdens 

de acute fase) 

Uitvoering 

projectmatig in de 

nafase met 

onderdelen: 

 

-IAC 

-fysiek herstel 

-psychosociale 

nazorg  

N.v.t. Leider kernteam 

PSH (via GGD)  

Coördinator 

actiecentrum 

nazorg, hoofd 

IAC 

-Teamleider 

preparatie nafase  

 

- Projectleider  

(zo nodig 

deelprojectleiders

)  

 

Actiecentrum 

nazorg en 

IAC 

Preparatie 

nafase: 

Onderdeel 

van regionaal 

actiecentrum 

N.v.t. Teamleider 

preparatie 

nafase en 

projectleider 

herstelfase  

8. Milieuzorg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omgevingszorg 

Bestaande uit de 

deelprocessen: 

- Milieuhygiëne; 

- Waterbeheer; 

- Natuur- en 

Landschapsbeheer; 

- Bouw- en 

Ruimtebeheer 

 

Draaiboek 

milieuzorg vervalt, 

uitvoering van 

bovengenoemde 

taken bevatten de 

voor de gemeente 

doorgaans 

reguliere 

werkzaamheden 

(wel nieuwe rol voor 

RUD) 

        

Overige 

processen 

(verbindingen, 

Informatie en 

ondersteuning 

bestaande uit de 

N.v.t. Hoofd informatie 

Hoofd 

ondersteuning  

Hoofd 

Facilitaire 

zaken, 

-Teamleider 

bestuurs-

ondersteuning 

Actiecentrum 

logistiek 

meerdere 

lokale 

actiecentra   

1 

regionaal 

actie-

HIN 

HON 

Teamleiders 
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verslaglegging, 

facilitair etc) 

deelprocessen: 

-preparatie nafase; 

- 

informatiemanage

ment; 

-bestuurs- 

ondersteuning; 

- facilitaire zorg 
 

Informatie-

cöordinator 

medewerker 

ICT, 

Bodes, 

medewerkers 

KCC, notulistes 

-Teamleider 

facilitaire zorg 

-Jurist 

-Notulist 

-Ict medewerkers 

-Medewerkers 

KCC 

-Medewerkers 

catering 

-Medewerkers 

bewaking 

 

N.B. de hier 

genoemde 

functies hebben 

allen betrekking 

op de 

ondersteuning 

van het GBT (dus 

lokaal in 

gemeente) 

centrum 

en een 

lokaal 

actie 

centrum 

gericht op 

ondersteu

ning van 

het GBT 

juristen 

 
 
 

Overige Functies in de rampenstaven op hard piket in oude situatie In regionale poule (ja/nee) in de nieuwe situatie? 

OVD-B ja nee 

Gemeentesecretaris (?) nee nee 

Algemeen Commandant Bevolkingszorg ja  Ja  

AOV (?), ja, combi met OvD-B ?  
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Gemeente Zeewolde 
 

huidige situatie gemeente bureau Bevolkingszorg taken die bij gemeente blijven 

beheer en actualisatie van 
draaiboeken 

 alle draaiboeken onder centraal 
beheer 

- 

organiseren van opleiden en 
oefenen 

 opleidingen en oefeningen voor alle 

functionarissen in de poules en voor 

de overige sleutelfuncties op vrije 

instroom  

makelaarsfunctie voor specifieke 

opleidingswensen in gemeenten  

Opleiden van de OVD-Bz  

- 

inroosteren piketfunctionarissen  inroosteren van alle functionarissen in 

de interregionale poules en in de OVD 

poules  en bijhouden beschikbaarheid 

van invliegteams 

- 

bijhouden geoefendheid  volgsysteem voor alle 

piketfunctionarissen 

m.b.t. vakbekwaamheid en 
geoefendheid 

- 

rapporteren aan bestuur over 
stand van zaken Bevolkingszorg 

 rapportage stavaza wordt verzorgd 
door bureau Bevolkingszorg 

- 

inrichten en onderhouden 
actiecentra 

 zorgt voor inrichting van regionale 

actiecentra  

gemeentelijke actiecentra blijven 

bestaan tbv: opvang-en verzorgen, 

front-en backoffice bij herstelfase 

en bij een grip 3:  

ondersteuning/faciliteren van GBT 

administratie van  volledige administratie door bureau alleen nog bijhouden van 
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bereikbaarheidsgegevens Bevolkingszorg 

(zowel piketfunctionarissen als 

invliegteams)  

bereikbaarheidsgegevens voor 

functies t.b.v. GBT (zoals bodes, 

juristen, notulisten etc)  

beheer afspraken/ convenanten 
met derden 

 beheer van regionale convenanten en 

aanspreekpunt voor afspraken met 

derden  

beheer van eigen afspraken met 

RUD en/of lokale partners  

het geven van instructies mbt de 
Communicator 

 volledig door bureau - 

het instellen van de pieper  volledig door bureau - 

het coachen/volgen van de 
functionaris mbt zijn/haar warme 
taken 

  - jassen voor OVD ev. andere 

zaken die gemeente beschikbaar 

wil stellen 

het voorzien van informatie over 
nieuwe ontwikkelingen 
Bevolkingszorg 

 volledig door bureau - 

beheer piket-en 
mandaatregelingen 

 volledig door bureau  - 

informatie en advies aan kringen 
gs en directeur Bevolkingszorg 

 volledig door bureau  - 

  volledig door bureau - 
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Regionaal Gooi en Vechtstreek TRANSITIETABEL  
Naam 

Proces/draaiboek 

oude situatie 

Naam proces/ 

draaiboek in de 

nieuwe situatie 

Functies die in 

gemeente al 

op hard piket 
stonden in de 

oude situatie  

Voorgestelde 

functies voor hard 

piket in de nieuwe 
situatie 

(gez.begroting) 

Functies op 

vrije instroom 

in de oude 
situatie  

Voorgestelde 

functies op vrije 

instroom in de 
nieuwe situatie  

Actiecentra 

in de oude 

situatie  

Benodigde 

actiecentra in 

de nieuwe 
situatie  

OTO in de 

oude 

situatie  
 

OTO in de 

nieuwe 

situatie  
(gez. 

begroting) * 

1. Voorlichten en 
informeren 

 

 

 

 

Communicatie 
Bestaande uit de 

deelprocessen: 

-publieks-en 

persvoorlichting 

-Analyse en advies  

 

 

Voorlichting 
RCC G&V 

 

Voorlichting 

Adviseur GBT 

G&V 

Omgevings-analist 
Adviseur ROT 

HTO- com. 

 

(com.adviseur 

copi via politie)  

 

 - Adviseur GBT  
-Teamleider 2 x 

-Persvoorlichter 

-Publieks- 

voorlichter 

-Redacteur web 

en social media 

-Coördinator 

informatieloket 

gemeente 

 

Draaiboek 17 
Voorlichting 

Actiecentra 

gemeentehui

zen en RCC 

(Bij Grip 1,2,3 

in het 

gemeentehui

s van de 

getroffen 

gemeente, 

bij Grip 4 

(1)NH 

Naarden, 

Ijsselmeerwe

g 3,1411 AA 

Naarden of 

(2)NH Jan 

Tabak, 

Amersfoortse

straatweg 27, 

1401 CV 

Bussum) 

1 regionaal 
actiecentrum 

1 lokaal 

actiecentrum 

 Alle 
communicati

e functies  

 

2. Opvangen en 

verzorgen 

3. 

Uitvaartverzorging 

4. Voorzien in 

primaire 

Levensbehoefte 

 

Acute 

Bevolkingszorg 

Bestaande uit de 

deelprocessen: 

- Verplaatsen van 

mens en dier; 

- Opvang; 

- voorzien in 

Primaire 

levensbehoefte; 

- acute 

omgevingszorg 

-

HAC OV&VPL 

G&V 

 

HTO acute 

bevolkingszorg 

 -teamleider 

opvang en 

verzorging 

-coördinator 

opvanglocatie 

(NRK!) 

 

Ev. tweede 

teamleider voor 

verplaatsen  

 

Per 

gemeente 

meerdere 

opvanglocati

es terug te 

vinden in  

bijlage c06 

van 

draaiboek 

20-24 

Voor 

uitvaartverzor

ging is dit 

1 lokaal 

actiecentrum 

t.b.v opvang 

en verzorgen 

(backoffice)  

 

Acties tbv 

omgevingszorg 

via reguliere 

wijkbeheer/mili

eudienst 

gemeente 

 

 HTO en  

teamleider 

(“handjes” 

via NRK)  
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verwanteninformati

e*  

 

(draaiboek 

uitvaartverzorging 

vervalt en 

*verwanteninformat

ie gaat naar SIS) 

draaiboek 22 

bijlage c02. 

Hetgeen 

inhoud dat 

de 

actiecentra 

hiervoor zich 

op de 

gemeentehui

zen 

bevinden. 

Draaiboek 18 

(Evacuatie) 

bijlage c02 

actiecentra 

gemeentehui

zen. 

Draaiboek 

19,23 en 29 

Inzamelen, 

Opruimen en 

Nutsvoorzieni

ngen. 

5 Registratie van 

slachtoffers (CRIB)  

 

 

 

 

-vervalt- deze taak 

gaat over naar 

landelijk bureau SIS 

 

Slachtofferinformati

e via SIS komt bij 

ACBZ 

HAC CRIB G&V 

 

HIN 

(verantwoordelijk 

voor 

informatiestromen 

mbt 

verwanteninfo, 

verstrekking via 

SIS) 

 - Draaiboek 21 

bijlage c02 

Actiecentra 

op de 

gemeentehui

zen. 

1 regionaal 

actiecentrum 

Informatie en 

ondersteuning  

 Teamleider 

informatie 

(coördinator 

SIS)  

6. Registratie van 

Schade en 

Afhandeling 

(CRAS) 

-vervalt- deze taak 

wordt gedaan door 

Salvage  

    Draaiboek 25 

bijlage c05 

actiecentra 

op de 

gemeentehui

zen. 

   

7. Nazorg  Herstelzorg  

(preparatie tijdens 

de acute fase) 

Uitvoering 

projectmatig in de 
nafase met 

 Leider kernteam 

PSH (via GGD)  

 -Teamleider 

preparatie nafase  

 

- Projectleider  

(zo nodig 
deelprojectleiders

Draaiboek 28 

bijlage c03 

actiecentra 

op de 

gemeentehui
zen 

Preparatie 

nafase: 

Onderdeel van 

regionaal 

actiecentrum 

 Teamleider 

preparatie 

nafase en 

projectleider 

herstelfase  



127 
 

onderdelen: 

-IAC 

-fysiek herstel 

-psychosociale 

nazorg  

)  

 

8. Milieuzorg 

 

Omgevingszorg 

Bestaande uit de 

deelprocessen: 

- Milieuhygiëne; 

- Waterbeheer; 

- Natuur- en 

Landschapsbeheer; 

- Bouw- en 

Ruimtebeheer 

 

Draaiboek 

milieuzorg vervalt, 

uitvoering van 

bovengenoemde 

taken bevatten de 

voor de gemeente 

doorgaans 

reguliere 

werkzaamheden 

(wel nieuwe rol voor 

RUD) 

    Draaiboek 27 

bijlage c02 

actiecentra 

op de 

gemeentehui

zen. 

   

Overige 

processen 

(verbindingen, 

verslaglegging, 

facilitair etc) 

Informatie en 

ondersteuning 

bestaande uit de 

deelprocessen: 

-preparatie nafase; 

- 

informatiemanage

ment; 

-bestuurs- 

ondersteuning; 

- facilitaire zorg 
 

 Hoofd informatie 

Hoofd 

ondersteuning  

Informatie-

cöordinator 

 -Teamleider 

bestuurs-

ondersteuning 

-Teamleider 

facilitaire zorg 

-Jurist 

-Notulist 

-Ict medewerkers 

-Medewerkers 

KCC 

-Medewerkers 

catering 
-Medewerkers 

bewaking 

 

N.B. de hier 

genoemde 

Draaiboek 26 

coördinatie 

centrum 

bijlage c02 

actiecentra 

op de 

gemeentehui

zen 

Draaiboek 16 

alarmering 

bijlage c02 

actiecentra 
op de 

gemeentehui

zen, RCC 

Naarden. 

meerdere 

lokale 

actiecentra   

1 

regionaal 

actie-

centrum 

en een 

lokaal 

actie 

centrum 

gericht op 

ondersteu

ning van 

het GBT 

HIN 

HON 

Teamleiders 

juristen 
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functies hebben 

allen betrekking 

op de 

ondersteuning 

van het GBT (dus 

lokaal in 

gemeente) 

 
 
 

Overige Functies in de rampenstaven op hard piket in oude situatie In interregionale poule (ja/nee) in de nieuwe 
situatie? 

OVD-B ja Nee (regionaal G&V) 

Gemeentesecretaris Niet meer sinds 1-6-2013 nee 

Algemeen Commandant Bevolkingszorg ja  Ja  

AOV (?)( ARB in het GBT regionaal G&V) ?  

 
  



129 
 

Gemeenten  Regionaal Gooi 
& Vechtstreek 
 

huidige situatie gemeente bureau Bevolkingszorg taken die bij gemeente blijven 

beheer en actualisatie van 
draaiboeken 

 alle draaiboeken onder centraal 
beheer 

- 

organiseren van opleiden en 
oefenen 

 opleidingen en oefeningen voor alle 

functionarissen in de poules en voor 

de overige sleutelfuncties op vrije 

instroom  

makelaarsfunctie voor specifieke 

opleidingswensen in gemeenten  

Opleiden van de OVD-Bz  

- 

inroosteren piketfunctionarissen  inroosteren van alle functionarissen in 

de interregionale poules en in de OVD 

poules  en bijhouden beschikbaarheid 

van invliegteams 

- 

bijhouden geoefendheid  volgsysteem voor alle 

piketfunctionarissen 

m.b.t. vakbekwaamheid en 
geoefendheid 

- 

rapporteren aan bestuur over 
stand van zaken Bevolkingszorg 

 rapportage stavaza wordt verzorgd 
door bureau Bevolkingszorg 

- 

inrichten en onderhouden 
actiecentra 

 zorgt voor inrichting van regionale 

actiecentra  

gemeentelijke actiecentra blijven 

bestaan tbv: opvang-en verzorgen, 

front-en backoffice bij herstelfase 

en bij een grip 3:  
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ondersteuning/faciliteren van GBT 

administratie van 
bereikbaarheidsgegevens 

 volledige administratie door bureau 

Bevolkingszorg 

(zowel piketfunctionarissen als 

invliegteams)  

alleen nog bijhouden van 

bereikbaarheidsgegevens voor 

functies t.b.v. GBT (zoals bodes, 

juristen, notulisten etc)  

beheer afspraken/ convenanten 
met derden 

 beheer van regionale convenanten en 

aanspreekpunt voor afspraken met 

derden  

beheer van eigen afspraken met 

RUD en/of lokale partners  

het geven van instructies mbt de 
Communicator 

 volledig door bureau - 

het instellen van de pieper  volledig door bureau - 

het coachen/volgen van de 
functionaris mbt zijn/haar warme 
taken 

  - jassen voor OVD ev. andere 

zaken die gemeente beschikbaar 

wil stellen 

het voorzien van informatie over 
nieuwe ontwikkelingen 
Bevolkingszorg 

 volledig door bureau - 

beheer piket-en 
mandaatregelingen 

 volledig door bureau  - 

informatie en advies aan kringen 
gs en directeur Bevolkingszorg 

 volledig door bureau  - 

  volledig door bureau - 
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Almere TRANSITIETABEL  
Naam 
Proces/draaiboek 

oude situatie 

Naam proces/ 
draaiboek in de 

nieuwe situatie 

Functies die in 
gemeente al 

op hard piket 
stonden in de 

oude situatie  

Voorgestelde 
functies voor 

hard piket in de 
nieuwe situatie 

(gez.begroting) 

Functies op 
vrije instroom 

in de oude 
situatie  

Voorgestelde 
functies op vrije 

instroom in de 
nieuwe situatie  

Actiecentra 
in de oude 

situatie  

Benodigde 
actiecentra in 

de nieuwe 
situatie  

OTO in de 
oude 

situatie  
 

OTO in de 
nieuwe 

situatie  
(gez. 

begroting) * 

1. Voorlichten en 
informeren 

 
 

 
 

Communicatie 
Bestaande uit de 

deelprocessen: 
-publieks-en 

persvoorlichting 
-Analyse en advies  

 

 

Adviseur 
ROT/hoofd 

Communicatie 
(4x) 

 
Adviseur GBT 

(1x) 

 

Adviseur 
GBT/RBT (1x) 

 
Teamleider 

Persvoorlichting
/Voorlichter (5x) 

 
 

 
 

 
 

 
Teamleider 

Publieksvoorlich
ting & 

Verwanteninfor
matie (1x) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Teamleider 

Analyse & 
Advies/Commun

icatieadviseur 
(1x) 

 

Omgevings-analist 
Adviseur ROT 

HTO- com. 
 

(com.adviseur copi 
via politie)  

 

Adviseur 
ROT/hoofd 

Communicatie 
(1x) 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Teamleider 

Persvoorlichting
/Voorlichter/Co

mmunicatieadvi
seur (1x) 

 
Teamleider 

Publieksvoorlich
ting & 

Verwanteninfor
matie (2x) 

 
Teamleider 

Publieksvoorlich
ting & 

Verwanteninfor
matie/Communi

catieadviseur 
(1x) 

 
Teamleider 

Analyse & 
Advies/Commun

icatieadviseur 
(1x) 

 

-Teamleider 2 x 
-Persvoorlichter 

-Publieks- 
voorlichter 

-Redacteur web en 
social media 

-Coördinator 

informatieloket 

gemeente 
-Adviseur GBT  

 

Actiecentrum 
communicatie 

1 regionaal 
actiecentrum 

1 lokaal 
actiecentrum 

 Alle 
communicatie 

functies  
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Pers- en 

publieksvoorlich
ter/webredacteu

r (1x) 
 

 
 

 
 

 
 

 
Pers- en 

publieksvoorlich

ter (1x) 
 

Pers- en 
publieksvoorlich

ter/Informatieco
ördinator (2x) 

 
 

Teamleider 

Analyse & 

Advies/Omgevin

gsanalist (1x) 
 

Omgevingsanali
st/webredacteur 

(1x) 
 

Omgevingsanali
st/Communicati

eadviseur (1x) 
 

Pers- en 

publieksvoorlich

ter/Communicat
ieadviseur (1x) 

 
Pers- en 

publieksvoorlich
ter/webredacteu

r (6x) 
 

Communicatiead
viseur/webredac

teur (2x) 
 

Webredacteur 
(2x) 

 
Pers- en 

publieksvoorlich

ter (2x) 
 

 
 

 
 

 
Logger (2x) 

 
Coördinator 

gemeenteloket 

(3x) 

2. Opvangen en 
verzorgen 

3. 
Uitvaartverzorging 

Acute 
Bevolkingszorg 

Bestaande uit de 
deelprocessen: 

Hoofd 
Burgerzorg (7x) 

 
Manager 

HTO acute 
bevolkingszorg 

Verslaglegger/pl
otter/manager 

transport en 
logistiek/manag

-teamleider opvang 
en verzorging 

-coördinator 
opvanglocatie 

Actiecentrum 
Burgerzorg 

1 lokaal 
actiecentrum 

t.b.v opvang en 
verzorgen 

 HTO en  
teamleider 

(“handjes” via 
NRK)  
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4. Voorzien in 

primaire 

Levensbehoefte 

 

- Verplaatsen van 

mens en dier; 

- Opvang; 

- voorzien in Primaire 
levensbehoefte; 

- acute 
omgevingszorg 

-
verwanteninformatie

*  
(draaiboek 

uitvaartverzorging 
vervalt en 

*verwanteninformati

e gaat naar SIS) 

primaire 

levensbehoefte 

(5x) 

 
Hoofd opvang 

(4x) 
 

 
 

er eigen 

personeel (11x) 

 

Manager 
mensen/ 

manager 
dieren/manager 

interne logistiek 
(6x) 

 

(NRK!) 

 

Ev. tweede 

teamleider voor 
verplaatsen  

 

(backoffice)  

 

Acties tbv 

omgevingszorg 
via reguliere 

wijkbeheer/milie
udienst 

gemeente 
 

5 Registratie van 
slachtoffers (CRIB)  

 
 

 
 

-vervalt- deze taak 
gaat over naar 

landelijk bureau SIS 
 

Slachtofferinformatie 
via SIS komt bij 

ACBZ 

 
 

HIN 
(verantwoordelijk 

voor 
informatiestromen 

mbt verwanteninfo, 
verstrekking via 

SIS) 

Hoofd CRIB (1x) 
 

Coördinator 
CRIB (4x) 

- Actiecentrum 
CRIB 

1 regionaal 
actiecentrum 

Informatie en 
ondersteuning  

 Teamleider 
informatie 

(coördinator 
SIS)  

6. Registratie van 
Schade en 

Afhandeling (CRAS) 

-vervalt- deze taak 
wordt gedaan door 

Salvage  

        

7. Nazorg  Herstelzorg  

(preparatie tijdens de 
acute fase) 

Uitvoering 
projectmatig in de 

nafase met 

onderdelen: 

-IAC 
-fysiek herstel 

-psychosociale 
nazorg  

 Leider kernteam 

PSH (via GGD)  

 -Teamleider 

preparatie nafase  
 

- Projectleider  
(zo nodig 

deelprojectleiders)  

 

 Preparatie 

nafase: 
Onderdeel van 

regionaal 
actiecentrum 

 Teamleider 

preparatie 
nafase en 

projectleider 
herstelfase  

8. Milieuzorg 
 

Omgevingszorg 
Bestaande uit de 

deelprocessen: 
- Milieuhygiëne; 

- Waterbeheer; 
- Natuur- en 

Landschapsbeheer; 

- Bouw- en 

Ruimtebeheer 
Draaiboek milieuzorg 

vervalt, uitvoering 

van bovengenoemde 

Dienstcoördinat
oren (5x en 2 

vervangers) 
voor CRAS, 

milieu en herstel  
 

 

 Geen vrije 
instroom. 

Binnen 
Stadsbeheer 

zijn 5 reguliere 
piketcoördinator

en die worden 

ingezet (niet 

gealarmeerd via 
communicator) 

 

 Actiecentrum 
Stadsbeheer 
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taken bevatten de 

voor de gemeente 

doorgaans reguliere 

werkzaamheden 
(wel nieuwe rol voor 

RUD) 

Overige processen 

(verbindingen, 
verslaglegging, 

facilitair etc) 

Informatie en 

ondersteuning 
bestaande uit de 

deelprocessen: 
-preparatie nafase; 

- 
informatiemanageme

nt; 

-bestuurs- 

ondersteuning; 
- facilitaire zorg 

 

Coördinator 

verslaglegging 
(2x) 

 
Verslaglegger 

(11x) 
 

 

Hoofd informatie 

Hoofd 
ondersteuning  

Informatie-
cöordinator 

Medewerker ICT 

(2x) 
Jurist GBT (2x) 

Informatiemede
werker (1x) 

 
De 

bodedienst/facili

tair (12x) is een 

reguliere 
piketfunctie (wel 

gealarmeerd via 
communicator) 

-Teamleider 

bestuurs-
ondersteuning 

-Teamleider 
facilitaire zorg 

-Jurist 
-Notulist 

-Ict medewerkers 

-Medewerkers KCC 

-Medewerkers 
catering 

-Medewerkers 
bewaking 

 
N.B. de hier 

genoemde functies 
hebben allen 

betrekking op de 

ondersteuning van 
het GBT (dus lokaal 

in gemeente) 

 meerdere lokale 

actiecentra   

1 regionaal 

actie-
centrum 

en een 
lokaal actie 

centrum 
gericht op 

ondersteun

ing van het 

GBT 

HIN 

HON 
Teamleiders 

juristen 

 

 
 

Overige Functies in de rampenstaven op hard piket in oude situatie In regionale poule (ja/nee) in de nieuwe 
situatie? 

OVD-B (ja, 4x) nee 

Gemeentesecretaris (ja, 5x)  nee 

Algemeen Commandant Bevolkingszorg (ja, 2x)  Ja  

AOV (ja, 5x) nee  
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Gemeente Almere 
 

huidige situatie gemeente bureau Bevolkingszorg taken die bij gemeente blijven 

beheer en actualisatie van 
draaiboeken 

 alle draaiboeken onder centraal 
beheer 

- 

organiseren van opleiden en 
oefenen 

 opleidingen en oefeningen voor alle 

functionarissen in de poules en voor 

de overige sleutelfuncties op vrije 

instroom  

makelaarsfunctie voor specifieke 

opleidingswensen in gemeenten  

Opleiden van de OVD-Bz  

- 

inroosteren piketfunctionarissen  inroosteren van alle functionarissen in 

de interregionale poules en in de OVD 

poules  en bijhouden beschikbaarheid 

van invliegteams 

- 

bijhouden geoefendheid  volgsysteem voor alle 

piketfunctionarissen 

m.b.t. vakbekwaamheid en 
geoefendheid 

- 

rapporteren aan bestuur over 
stand van zaken Bevolkingszorg 

 rapportage stavaza wordt verzorgd 
door bureau Bevolkingszorg 

- 

inrichten en onderhouden 
actiecentra 

 zorgt voor inrichting van regionale 

actiecentra  

gemeentelijke actiecentra blijven 

bestaan tbv: opvang-en verzorgen, 

front-en backoffice bij herstelfase 

en bij een grip 3:  

ondersteuning/faciliteren van GBT 

administratie van  volledige administratie door bureau alleen nog bijhouden van 
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bereikbaarheidsgegevens Bevolkingszorg 

(zowel piketfunctionarissen als 

invliegteams)  

bereikbaarheidsgegevens voor 

functies t.b.v. GBT (zoals bodes, 

juristen, notulisten etc)  

beheer afspraken/ convenanten 
met derden 

 beheer van regionale convenanten en 

aanspreekpunt voor afspraken met 

derden  

beheer van eigen afspraken met 

RUD en/of lokale partners  

het geven van instructies mbt de 
Communicator 

 volledig door bureau - 

het instellen van de pieper  volledig door bureau - 

het coachen/volgen van de 
functionaris mbt zijn/haar warme 
taken 

  - jassen voor OVD ev. andere 

zaken die gemeente beschikbaar 

wil stellen 

het voorzien van informatie over 
nieuwe ontwikkelingen 
Bevolkingszorg 

 volledig door bureau - 

beheer piket-en 
mandaatregelingen 

 volledig door bureau  - 

informatie en advies aan kringen 
gs en directeur Bevolkingszorg 

 volledig door bureau  - 

  volledig door bureau - 
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Bussum TRANSITIETABEL nog in te vullen conform verzoek vergadering d.d. 27-6-2013  
Naam 
Proces/draaiboek 

oude situatie 

Naam proces/ 
draaiboek in de 

nieuwe situatie 

Functies die in 
gemeente al 

op hard piket 
stonden in de 

oude situatie 
  

Voorgestelde 
functies voor 

hard piket in de 
nieuwe situatie 

(gez.begroting) 

Functies op 
vrije instroom 

in de oude 
situatie  

Voorgestelde 
functies op vrije 

instroom in de 
nieuwe situatie  

Actiecentra 
in de oude 

situatie  

Benodigde 
actiecentra in 

de nieuwe 
situatie  

OTO in de 
oude 

situatie  
 

OTO in de 
nieuwe 

situatie  
(gez. 

begroting) * 

1. Voorlichten en 

informeren 
 

 
 

 

Communicatie 

Bestaande uit de 
deelprocessen: 

-publieks-en 
persvoorlichting 

-Analyse en advies  

 

 

 Adviseur ROT 

HTO- com. 
 

(com.adviseur copi 
via politie)  

 

omgevingsanalist 

 

  

-Teamleider 2 x 
-Persvoorlichter 

-Publieks- 
voorlichter 

-Redacteur web en 

social media 

-Coördinator 
informatieloket 

gemeente 
- Communicatie-

adviseur GBT  
 

 1 regionaal 

actiecentrum 
1 lokaal 

actiecentrum 

 Alle 

communicatie 
functies  

 

2. Opvangen en 
verzorgen 

3. 
Uitvaartverzorging 

4. Voorzien in 
primaire 

Levensbehoefte 
 

Acute 
Bevolkingszorg 

Bestaande uit de 
deelprocessen: 

- Verplaatsen van 
mens en dier; 

- Opvang; 
- voorzien in Primaire 

levensbehoefte; 
- acute 

omgevingszorg 
-

verwanteninformatie
*  

 
(draaiboek 

uitvaartverzorging 
vervalt en 

*verwanteninformati
e gaat naar SIS) 

 HTO acute 
bevolkingszorg 

 -teamleider opvang 
en verzorging 

-coördinator 
opvanglocatie 

(NRK!) 
 

Ev. tweede 
teamleider voor 

verplaatsen  
 

 1 lokaal 
actiecentrum 

t.b.v opvang en 
verzorgen 

(backoffice)  
 

Acties tbv 
omgevingszorg 

via reguliere 
wijkbeheer/milie

udienst 
gemeente 

 

 HTO en  
teamleider 

(“handjes” via 
NRK)  

5 Registratie van 

slachtoffers (CRIB)  

 

 
 

 

-vervalt- deze taak 

gaat over naar 

landelijk bureau SIS 

 
Slachtofferinformatie 

via SIS komt bij 
ACBZ 

 HIN 

(verantwoordelijk 

voor 

informatiestromen 
mbt verwanteninfo, 

verstrekking via 
SIS) 

 -  1 regionaal 

actiecentrum 

Informatie en 

ondersteuning  

 Teamleider 

informatie 

(coördinator 

SIS)  
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6. Registratie van 

Schade en 

Afhandeling (CRAS) 

-vervalt- deze taak 

wordt gedaan door 

Salvage  

        

7. Nazorg  Herstelzorg  
(preparatie tijdens de 

acute fase) 
Uitvoering 

projectmatig in de 
nafase met 

onderdelen: 
 

-IAC 
-fysiek herstel 

-psychosociale 

nazorg  

 Leider kernteam 
PSH (via GGD)  

 -Teamleider 
preparatie nafase  

 
- Projectleider  

(zo nodig 
deelprojectleiders)  

 

 Preparatie 
nafase: 

Onderdeel van 
regionaal 

actiecentrum 

 Teamleider 
preparatie 

nafase en 
projectleider 

herstelfase  

8. Milieuzorg 

 

Omgevingszorg 

Bestaande uit de 
deelprocessen: 

- Milieuhygiëne; 
- Waterbeheer; 

- Natuur- en 
Landschapsbeheer; 

- Bouw- en 
Ruimtebeheer 

 
Draaiboek milieuzorg 

vervalt, uitvoering 
van bovengenoemde 

taken bevatten de 
voor de gemeente 

doorgaans reguliere 

werkzaamheden 

(wel nieuwe rol voor 
RUD) 

 

        

Overige processen 

(verbindingen, 
verslaglegging, 

facilitair etc) 

Informatie en 

ondersteuning 
bestaande uit de 

deelprocessen: 
-preparatie nafase; 

- 
informatiemanageme

nt; 

-bestuurs- 

ondersteuning; 
- facilitaire zorg 

 

 Hoofd informatie 

Hoofd 
ondersteuning  

Informatie-
cöordinator 

 -Teamleider 

bestuurs-
ondersteuning 

-Teamleider 
facilitaire zorg 

-Jurist 
-Notulist 

-Ict medewerkers 

-Medewerkers KCC 

-Medewerkers 
catering 

-Medewerkers 
bewaking 

 meerdere lokale 

actiecentra   

1 regionaal 

actie-
centrum 

en een 
lokaal actie 

centrum 
gericht op 

ondersteun

ing van het 

GBT 

HIN 

HON 
Teamleiders 

juristen 
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N.B. de hier 

genoemde functies 

hebben allen 
betrekking op de 

ondersteuning van 
het GBT (dus lokaal 

in gemeente) 
 

 

 

 
 

Overige Functies in de rampenstaven op hard piket in oude situatie In regionale poule (ja/nee) in de nieuwe 

situatie? 

OVD-B ja nee 

Gemeentesecretaris (?)  nee 

Algemeen Commandant Bevolkingszorg ja  Ja  

AOV (?) ?  
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Gemeente Bussum 
 

huidige situatie gemeente bureau Bevolkingszorg taken die bij gemeente blijven 

beheer en actualisatie van 
draaiboeken 

 alle draaiboeken onder centraal 
beheer 

- 

organiseren van opleiden en 
oefenen 

 opleidingen en oefeningen voor alle 

functionarissen in de poules en voor 

de overige sleutelfuncties op vrije 

instroom  

makelaarsfunctie voor specifieke 

opleidingswensen in gemeenten  

Opleiden van de OVD-Bz  

- 

inroosteren piketfunctionarissen  inroosteren van alle functionarissen in 

de interregionale poules en in de OVD 

poules  en bijhouden beschikbaarheid 

van invliegteams 

- 

bijhouden geoefendheid  volgsysteem voor alle 

piketfunctionarissen 

m.b.t. vakbekwaamheid en 
geoefendheid 

- 

rapporteren aan bestuur over 
stand van zaken Bevolkingszorg 

 rapportage stavaza wordt verzorgd 
door bureau Bevolkingszorg 

- 

inrichten en onderhouden 
actiecentra 

 zorgt voor inrichting van regionale 

actiecentra  

gemeentelijke actiecentra blijven 

bestaan tbv: opvang-en verzorgen, 

front-en backoffice bij herstelfase 

en bij een grip 3:  

ondersteuning/faciliteren van GBT 

administratie van  volledige administratie door bureau alleen nog bijhouden van 
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bereikbaarheidsgegevens Bevolkingszorg 

(zowel piketfunctionarissen als 

invliegteams)  

bereikbaarheidsgegevens voor 

functies t.b.v. GBT (zoals bodes, 

juristen, notulisten etc)  

beheer afspraken/ convenanten 
met derden 

 beheer van regionale convenanten en 

aanspreekpunt voor afspraken met 

derden  

beheer van eigen afspraken met 

RUD en/of lokale partners  

het geven van instructies mbt de 
Communicator 

 volledig door bureau - 

het instellen van de pieper  volledig door bureau - 

het coachen/volgen van de 
functionaris mbt zijn/haar warme 
taken 

  - jassen voor OVD ev. andere 

zaken die gemeente beschikbaar 

wil stellen 

het voorzien van informatie over 
nieuwe ontwikkelingen 
Bevolkingszorg 

 volledig door bureau - 

beheer piket-en 
mandaatregelingen 

 volledig door bureau  - 

informatie en advies aan kringen 
gs en directeur Bevolkingszorg 

 volledig door bureau  - 

  volledig door bureau - 



142 
 

Naarden TRANSITIETABEL nog in te vullen conform verzoek vergadering d.d. 27-6-2013  
Naam 
Proces/draaiboek 

oude situatie 

Naam proces/ 
draaiboek in de 

nieuwe situatie 

Functies die in 
gemeente al 

op hard piket 
stonden in de 

oude situatie 
  

Voorgestelde 
functies voor 

hard piket in de 
nieuwe situatie 

(gez.begroting) 

Functies op 
vrije instroom 

in de oude 
situatie  

Voorgestelde 
functies op vrije 

instroom in de 
nieuwe situatie  

Actiecentra 
in de oude 

situatie  

Benodigde 
actiecentra in 

de nieuwe 
situatie  

OTO in de 
oude 

situatie  
 

OTO in de 
nieuwe 

situatie  
(gez. 

begroting) * 

1. Voorlichten en 

informeren 
 

 
 

 

Communicatie 

Bestaande uit de 
deelprocessen: 

-publieks-en 
persvoorlichting 

-Analyse en advies  

 

 

 Adviseur ROT 

HTO- com. 
 

(com.adviseur copi 
via politie)  

 

omgevingsanalist 

 

  

-Teamleider 2 x 
-Persvoorlichter 

-Publieks- 
voorlichter 

-Redacteur web en 

social media 

-Coördinator 
informatieloket 

gemeente 
- Communicatie-

adviseur GBT  
 

 1 regionaal 

actiecentrum 
1 lokaal 

actiecentrum 

 Alle 

communicatie 
functies  

 

2. Opvangen en 
verzorgen 

3. 
Uitvaartverzorging 

4. Voorzien in 
primaire 

Levensbehoefte 
 

Acute 
Bevolkingszorg 

Bestaande uit de 
deelprocessen: 

- Verplaatsen van 
mens en dier; 

- Opvang; 
- voorzien in Primaire 

levensbehoefte; 
- acute 

omgevingszorg 
-

verwanteninformatie
*  

 
(draaiboek 

uitvaartverzorging 
vervalt en 

*verwanteninformati
e gaat naar SIS) 

 HTO acute 
bevolkingszorg 

 -teamleider opvang 
en verzorging 

-coördinator 
opvanglocatie 

(NRK!) 
 

Ev. tweede 
teamleider voor 

verplaatsen  
 

 1 lokaal 
actiecentrum 

t.b.v opvang en 
verzorgen 

(backoffice)  
 

Acties tbv 
omgevingszorg 

via reguliere 
wijkbeheer/milie

udienst 
gemeente 

 

 HTO en  
teamleider 

(“handjes” via 
NRK)  

5 Registratie van 

slachtoffers (CRIB)  

 

 
 

 

-vervalt- deze taak 

gaat over naar 

landelijk bureau SIS 

 
Slachtofferinformatie 

via SIS komt bij 
ACBZ 

 HIN 

(verantwoordelijk 

voor 

informatiestromen 
mbt verwanteninfo, 

verstrekking via 
SIS) 

 -  1 regionaal 

actiecentrum 

Informatie en 

ondersteuning  

 Teamleider 

informatie 

(coördinator 

SIS)  
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6. Registratie van 

Schade en 

Afhandeling (CRAS) 

-vervalt- deze taak 

wordt gedaan door 

Salvage  

        

7. Nazorg  Herstelzorg  
(preparatie tijdens de 

acute fase) 
Uitvoering 

projectmatig in de 
nafase met 

onderdelen: 
 

-IAC 
-fysiek herstel 

-psychosociale 

nazorg  

 Leider kernteam 
PSH (via GGD)  

 -Teamleider 
preparatie nafase  

 
- Projectleider  

(zo nodig 
deelprojectleiders)  

 

 Preparatie 
nafase: 

Onderdeel van 
regionaal 

actiecentrum 

 Teamleider 
preparatie 

nafase en 
projectleider 

herstelfase  

8. Milieuzorg 

 

Omgevingszorg 

Bestaande uit de 
deelprocessen: 

- Milieuhygiëne; 
- Waterbeheer; 

- Natuur- en 
Landschapsbeheer; 

- Bouw- en 
Ruimtebeheer 

 
Draaiboek milieuzorg 

vervalt, uitvoering 
van bovengenoemde 

taken bevatten de 
voor de gemeente 

doorgaans reguliere 

werkzaamheden 

(wel nieuwe rol voor 
RUD) 

 

        

Overige processen 

(verbindingen, 
verslaglegging, 

facilitair etc) 

Informatie en 

ondersteuning 
bestaande uit de 

deelprocessen: 
-preparatie nafase; 

- 
informatiemanageme

nt; 

-bestuurs- 

ondersteuning; 
- facilitaire zorg 

 

 Hoofd informatie 

Hoofd 
ondersteuning  

Informatie-
cöordinator 

 -Teamleider 

bestuurs-
ondersteuning 

-Teamleider 
facilitaire zorg 

-Jurist 
-Notulist 

-Ict medewerkers 

-Medewerkers KCC 

-Medewerkers 
catering 

-Medewerkers 
bewaking 

 meerdere lokale 

actiecentra   

1 regionaal 

actie-
centrum 

en een 
lokaal actie 

centrum 
gericht op 

ondersteun

ing van het 

GBT 

HIN 

HON 
Teamleiders 

juristen 
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N.B. de hier 

genoemde functies 

hebben allen 
betrekking op de 

ondersteuning van 
het GBT (dus lokaal 

in gemeente) 
 

 

 

 
 

Overige Functies in de rampenstaven op hard piket in oude situatie In regionale poule (ja/nee) in de nieuwe 

situatie? 

OVD-B ja nee 

Gemeentesecretaris (?)  nee 

Algemeen Commandant Bevolkingszorg ja  Ja  

AOV (?) ?  
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Gemeente (naam) 
 

huidige situatie gemeente bureau Bevolkingszorg taken die bij gemeente blijven 

beheer en actualisatie van 
draaiboeken 

 alle draaiboeken onder centraal 
beheer 

- 

organiseren van opleiden en 
oefenen 

 opleidingen en oefeningen voor alle 

functionarissen in de poules en voor 

de overige sleutelfuncties op vrije 

instroom  

makelaarsfunctie voor specifieke 

opleidingswensen in gemeenten  

Opleiden van de OVD-Bz  

- 

inroosteren piketfunctionarissen  inroosteren van alle functionarissen in 

de interregionale poules en in de OVD 

poules  en bijhouden beschikbaarheid 

van invliegteams 

- 

bijhouden geoefendheid  volgsysteem voor alle 

piketfunctionarissen 

m.b.t. vakbekwaamheid en 
geoefendheid 

- 

rapporteren aan bestuur over 
stand van zaken Bevolkingszorg 

 rapportage stavaza wordt verzorgd 
door bureau Bevolkingszorg 

- 

inrichten en onderhouden 
actiecentra 

 zorgt voor inrichting van regionale 

actiecentra  

gemeentelijke actiecentra blijven 

bestaan tbv: opvang-en verzorgen, 

front-en backoffice bij herstelfase 

en bij een grip 3:  

ondersteuning/faciliteren van GBT 

administratie van  volledige administratie door bureau alleen nog bijhouden van 
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bereikbaarheidsgegevens Bevolkingszorg 

(zowel piketfunctionarissen als 

invliegteams)  

bereikbaarheidsgegevens voor 

functies t.b.v. GBT (zoals bodes, 

juristen, notulisten etc)  

beheer afspraken/ convenanten 
met derden 

 beheer van regionale convenanten en 

aanspreekpunt voor afspraken met 

derden  

beheer van eigen afspraken met 

RUD en/of lokale partners  

het geven van instructies mbt de 
Communicator 

 volledig door bureau - 

het instellen van de pieper  volledig door bureau - 

het coachen/volgen van de 
functionaris mbt zijn/haar warme 
taken 

  - jassen voor OVD ev. andere 

zaken die gemeente beschikbaar 

wil stellen 

het voorzien van informatie over 
nieuwe ontwikkelingen 
Bevolkingszorg 

 volledig door bureau - 

beheer piket-en 
mandaatregelingen 

 volledig door bureau  - 

informatie en advies aan kringen 
gs en directeur Bevolkingszorg 

 volledig door bureau  - 

  volledig door bureau - 
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7 Convenant NRK 
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Overeenkomst regionale ondersteuning 

bevolkingszorg 

 

Veiligheidsregio ……… 

 

en 

 

Het Nederlandse Rode Kruis 

 
 

 

 

  

 

 

 

   

Opgesteld 

door 

: Het Nederlandse Rode Kruis 

Datum : 26 april 2013 

Versie : Definitief 1.0 
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ONDERGETEKENDEN: 

 

de Veiligheidsregio ……, gevestigd te ……, rechtsgeldig vertegenwoordigd door… .., voorzitter van 

de Veiligheidsregio ……, hierna te noemen “Veiligheidsregio”, 

 

en 

 

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Het Nederlandse Rode Kruis, gevestigd te Den 

Haag aan het Leeghwaterplein 27, 2521 CV, ingeschreven onder nummer 40409352 in het 

Handelsregister, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ……, voorzitter van de Noodhulpregio ……, 

hierna te noemen “het Rode Kruis”, 

 

hierna individueel ook te noemen „Partij‟ en gezamenlijk ook te noemen „Partijen‟,  

 

OVERWEGENDE DAT: 

 
 De Veiligheidsregio onder andere tot taak heeft het organiseren van  rampenbestrijding en  

crisisbeheersing;  

 De Veiligheidsregio een team Bevolkingszorg heeft ingericht als onderdeel van de inrichting  van 

rampenbestrijding en crisisbeheersing;  

 Het Rode Kruis bij Koninklijk Besluit van overheidswege nadrukkelijk de taak heeft gekregen om hulp 

te verlenen aan gewonden, zieken en anderszins hulpbehoevenden, die slachtoffer zijn van een 

gewapend conflict, ramp of andere bijzondere gebeurtenis; 

 Het Rode Kruis actief is als onpartijdige, neutrale en onafhankelijke hulporganisatie voor mensen in 

nood in binnen- en buitenland; 

 Bij Koninklijk Besluit het Rode Kruis voorts is opgedragen te zorgen voor het in werking hebben van 

een informatiebureau voor het geval een ramp of andere bijzondere gebeurtenis daartoe noodzaakt en 

het opsporen van vermiste personen en het herstellen van contact tussen familieleden die van elkaar 

gescheiden zijn geraakt als gevolg van een ramp of andere bijzondere gebeurtenis; 

 Het Rode Kruis door haar functie in de samenleving, haar expertise en capaciteit op meerdere 

onderdelen een belangrijke rol kan spelen in de ondersteuning aan het team Bevolkingszorg, mede 

door invulling te geven aan burgerparticipatie en zelfredzaamheid;  

 De Veiligheidsregio en het Rode Kruis van mening zijn dat een gestructureerde en duurzame 

samenwerking in het kader van de Bevolkingszorg een duidelijke meerwaarde heeft voor de burgers in 

de Veiligheidsregio; 

 Partijen hun onderlinge afspraken over de ondersteuning door het Rode Kruis aan het team 

Bevolkingszorg wensen vast te leggen in onderliggende overeenkomst.    
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VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 

 

 

Hoofdstuk I.  Inleidende bepalingen 

 

Artikel 1 Doel van deze overeenkomst 

 

1. Deze overeenkomst heeft tot doel om afspraken vast te leggen over:  

a. de ondersteuning van het Rode Kruis aan het team  Bevolkingszorg van de 

Veiligheidregio. Het gebied van de Veiligheidsregio is aangegeven in Bijlage 1).   De 

kaders van de ondersteuning zijn vastgelegd in de modules zoals opgenomen in artikel 

3 en nader omschreven in Bijlage 2; 

b. de wijze van samenwerken; 

c. de kosten van de ondersteuning door het Rode Kruis en; 

d. communicatie tussen Partijen. 

 

2. De navolgende bijlagen maken deel uit van deze overeenkomst: 

 1. De Veiligheidsregio 

 2. Keuzemodules en moduleomschrijvingen 

 3. Kostenoverzicht 

 4. Embleem en logo Rode Kruis 

 5. Grondbeginselen Rode Kruis 

 

 

Artikel 2 Veelgebruikte begrippen 

 

- Veiligheidsregio: een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 9 van de Wet Veiligheidsregio’s. 

- team Bevolkingszorg: de organisatorische eenheid als bedoeld in artikel 2.1.3 van het Besluit 

veiligheidsregio’s met de volgende taken: 

a. het geven van voorlichting aan de bevolking 

b. het voorzien in opvang en verzorging van de bevolking 

c. het verzorgen van nazorg voor de bevolking 

d. het registreren van slachtoffers; 

e. het registreren van schadegevallen; 

f. het adviseren van het regionaal operationeel team. 

- Taakorganisatie: de organisatorische eenheid die een deeltaak uitvoerd van het team bevolkingszorg. 

- Taakkaarten: beschrijven de operationele uitvoering van de taken van het Rode Kruis in het proces 
Bevolkingszorg. Deze zijn ook bedoeld als hulpmiddel om de hulpverlening goed uit te kunnen voeren. 

 

 

Artikel 3 Afgenomen modules 

 

1. De Veiligheidsregio neemt de volgende modules van het Rode Kruis af: 

a. Basismodule: Algemene ondersteuning 

[van de onderstaande modules alleen die modules opnemen die daadwerkelijk worden afgenomen] 

b. Opvang mens 

c. Primaire levensbehoeften en distributie 

d. Registratie mens 

e. Verplaatsen mens (klein- en grootschalig) 

f. Informatie 

g. Verwanten- en publieksinformatie 
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h. Ondersteuning 

i. Opleidingen 

j. Ondersteuning bij oefeningen 

k. Permanente oefenomgeving I-RIS 

2. De modules zoals genoemd in lid 1 van dit artikel zijn nader omschreven in Bijlage 2.   

3. De Veiligheidsregio kan tijdens de looptijd van deze overeenkomst besluiten extra modules af te nemen. Partijen 

zullen de afname van extra modules schriftelijk vastleggen in een addendum bij deze overeenkomst. Deze 

aanvullende dienstverlening van het Rode Kruis vangt aan op een nader tussen Partijen schriftelijk overeen te 

komen moment.  

4. De Veiligheidsregio kan tijdens de looptijd van deze overeenkomst besluiten modules stop te zetten. Hiervoor 

geldt een schriftelijke aankondigingstermijn aan het Rode Kruis van ten minste drie maanden. Deze vernieuwde 

afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een addendum aan deze overeenkomst.   

 

Hoofdstuk II.  Verantwoordelijkheden Partijen  

 

Artikel 4 Verantwoordelijkheden Rode Kruis 

1.  Het Rode Kruis ondersteunt de Veiligheidsregio en daarin vertegenwoordigde gemeenten in 

de voorbereiding op rampen en crisissituaties, zoals beschreven in de module-omschrijving  

 „Algemene ondersteuning‟, zoals opgenomen in Bijlage 2. 

2.  Het Rode Kruis is voorts verantwoordelijk voor het uitvoeren van de taken zoals 

overeengekomen in artikel 3 en nader uitgewerkt in Bijlage 2. 

 

Artikel 5  Verantwoordelijkheden Veiligheidsregio 

 

1. De Veiligheidsregio is op grond van artikel  10 Wet op de Veiligheidsregio‟s verantwoordelijk 

voor de organisatie en uitvoering van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.  

2.  De Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de organisatie van (multidisciplinaire) oefeningen. 

De Veiligheidsregio betrekt het Rode Kruis minimaal 1 keer per jaar bij deze oefeningen.  

3. De Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het leveren van benodigde middelen en 

informatie ten behoeve van de uitvoering van de verplichtingen uit deze overeenkomst door 

het Rode Kruis . 

4. De Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het beschrijven van de taken van het Rode Kruis in 

het regionaal crisisplan van de Veiligheidsregio, zoals bedoeld in artikel 16 van de Wet 

Veiligheidsrisico‟s, en het informeren van de gemeenten in de Veiligheidsregio over de inhoud 

van deze overeenkomst. 
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Artikel 6 Wijze van samenwerking 

   

1.  De Veiligheidsregio zorgt voor de aanwezigheid van functionarissen die bij een inzet van 

het Rode Kruis bevoegd zijn om instructies te geven aan de hoogst geplaatste 

vertegenwoordiger van het Rode Kruis ter plaatse. 

2.  Het Rode Kruis voert in de eerste 7 x 24 uur na alarmering van het Rode Kruis de 

overeengekomen taken en activiteiten in het kader van deze overeenkomst uit zonder 

nacalculatie van kosten. Indien de Veiligheidsregio na de bovengenoemde periode 

verdere ondersteuning wenst van het Rode Kruis, dienen hier nadere (financiële) afspraken 

tussen Partijen over worden gemaakt. Het Rode Kruis kan dan op projectbasis 

ondersteuning bieden, welke ondersteuning buiten de kaders van deze overeenkomst valt. 

Deze afspraken dienen nader worden vastgelegd in een addendum bij deze 

overeenkomst. 

 

Hoofdstuk III.  Financiële bepalingen 

 

Artikel 7 Kosten en wijze van betaling 

 

1.  De jaarlijkse kosten voor de Veiligheidsregio voor de uitvoering van de verplichtingen uit 

deze overeenkomst door het Rode Kruis bedragen EUR ……., zoals nader gespecificeerd in 

het Kostenoverzicht in Bijlage 3.  

2.  Het Rode Kruis brengt de kosten zoals gesteld in lid 1 van dit artikel en zoals gespecificeerd 

in  Bijlage 3 jaarlijks middels een factuur, in het eerste kwartaal in rekening bij de 

Veiligheidsregio. Deze factuur heeft betrekking op het jaar waarin deze wordt verstuurd. 

3.  De Veiligheidsregio zal alle aan het Rode Kruis verschuldigde gelden binnen dertig dagen 

na de factuurdatum aan het Rode Kruis betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, 

compensatie, of opschorting uit welke hoofde dan ook. 

4.  Het Rode Kruis zal jaarlijks de kosten aanpassen conform de „Consumenten Prijs Index Alle 

Huishoudens Naar Consumentengoederen‟ van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

5.  Ondersteuning die het Rode Kruis biedt buiten de overeengekomen modules of voor de 

onderdelen waar dat specifiek benoemd staat in het Kostenoverzicht in Bijlage 3 wordt op 

basis van nacalculatie bij de Veiligheidsregio in rekening gebracht. 

 

Hoofdstuk IV.  Overige bepalingen 

 

Artikel 8  Overleg 

 

1.  Jaarlijks vindt ten minste eenmaal overleg plaats door of namens de directeur 

Veiligheidsregio en de voorzitter van de noodhulpregio van het Rode Kruis over de 

uitvoering van deze overeenkomst en daarvoor relevante beleidsontwikkelingen.  

2.  Het Rode Kruis neemt deel aan het door de Veiligheidsregio geïnitieerde structurele 

beleidsmatig overleg over het functioneren van het team Bevolkingszorg, voor zover dit 

relevantie heeft voor de uitvoering van deze overeenkomst. 

3.  Jaarlijks vindt ten minste viermaal operationeel overleg plaats tussen een 

beleidsmedewerker van de Veiligheidsregio en de Coördinator Noodhulp van het Rode 

Kruis over de praktische uitvoering van de overeenkomst.   

4. De Veiligheidsregio betrekt het Rode Kruis tijdig bij de voor de uitvoering van deze 

overeenkomst relevante regionale beleidsontwikkelingen met betrekking tot de 

Veiligheidsregio. 
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Artikel 9 Evaluatie 

 

1.  Partijen evalueren jaarlijks de samenwerking op in ieder geval de volgende onderdelen: 

a. rapportages en inzet van het Rode Kruis na elke ramp of crisis waarbij het Rode Kruis is ingezet, op te 

stellen door het Rode Kruis; 

b. rapportage van de geplande en uitgevoerde gezamenlijke oefeningen, op te stellen door de 

Veiligheidsregio; 

c. de communicatie tussen Partijen; 

 

Artikel 10 Wijziging 

 

1.  Partijen kunnen uitsluitend in onderling overleg de Overeenkomst wijzigen of aanvullen. 

Deze wijzigingen en aanvullingen worden van kracht nadat zij schriftelijk zijn 

overeengekomen.  

2.  Het Rode Kruis kan besluiten om ten gunste van het behalen van de prestatie-indicatoren, 

uiteengezet in de module-omschrijvingen in Bijlage 2, de wijze van uitvoering van modules 

te optimaliseren. De wijze van uitvoering van de taken en activiteiten zal dan 

dienovereenkomstig in de Veiligheidsregio worden doorgevoerd.  

  

Artikel 11 Communicatie over andere Partij en logogebruik Rode Kruis 

 

1.  Communicatie over  de Veiligheidsregio door het Rode Kruis vindt uitsluitend plaats in 

overleg met de Veiligheidsregio. 

2. Communicatie door de Veiligheidsregio in welke vorm dan ook over het Rode Kruis vindt 

uitsluitend plaats na voorafgaande goedkeuringdoor het Rode Kruis, afdeling 

persvoorlichting.  

3. In verband met de beschermde status van het embleem van het Rode Kruis en het logo 

van het Nederlandse Rode Kruis (zie bijlage 4), mag het embleem van het Rode Kruis 

nimmer door de Veiligheidsregio worden gebruikt en zal de Veiligheidsregio alleen met 

schriftelijke toestemming vooraf van het Rode Kruis gebruik mogen maken van het logo van 

het Nederlandse Rode Kruis. Aan deze toestemming kan het Rode Kruis voorwaarden 

verbinden.  

 

Artikel 12  Aansprakelijkheid 

 

1. De Veiligheidsregio vrijwaart het Rode Kruis van alle aanspraken in en buiten rechte met 

betrekking tot de inzet van vrijwilligers van het Rode Kruis onder verantwoordelijkheid van 

de Veiligheidsregio zoals omschreven in deze overeenkomst. 

 

Artikel 13 Overdraagbaarheid rechten 

 

1. Partijen dragen hun rechten en verplichtingen in het kader van deze overeenkomst niet 

aan derden over zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. 

 

Artikel 14 Duur van de samenwerking 

 

1.  Deze overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening en eindigt op…. 

2.  Deze overeenkomst wordt daarna stilzwijgend verlengd, telkens met een periode van 1 

jaar. 
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3.  Beide Partijen hebben het recht deze overeenkomst per einde van een kalenderjaar te 

beëindigen met een opzeggingstermijn van 3 maanden, te weten voor 1 oktober van een 

kalenderjaar. Opzegging dient schriftelijk per aangetekende brief te geschieden. 

  

Artikel 15 Toepasselijk recht, geschillen en rechtsbevoegdheid 

 

1. Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend 

Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen die naar aanleiding van onderhavige overeenkomst of daaruit 

voortvloeiende overeenkomsten tussen Partijen mochten ontstaan, zullen Partijen in 

onderling overleg trachten tot een oplossing te brengen, indien door Partijen gewenst met 

inschakeling van een daartoe in gezamenlijk overleg te benoemen bemiddelaar. 

3. Indien met betrekking tot deze geschillen door Partijen geen vergelijk wordt bereikt, worden 

de geschillen voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Haag. 

 

Artikel 16  Ontbinding 

 

1.  Elk der Partijen heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk zonder rechterlijke 

tussenkomst, bij aangetekende brief te ontbinden indien: 

a. de andere Partij, ook na een ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn voor 

herstel is gesteld, de Overeenkomst niet of niet behoorlijk nakomt. Geen 

ingebrekestelling is vereist indien de andere Partij reeds in verzuim is en de aard van 

het verzuim de ontbinding rechtvaardigt;  

b. een Partij in faillissement of surséance van betaling komt te verkeren, dan wel in 

geval van stillegging, liquidatie, overname of enige daarmee vergelijkbare 

rechtstoestand van de onderneming van een partij; 

c. een Partij schade toebrengt aan naam, integriteit of faam van de andere Partij. 

2. Het Rode Kruis heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk zonder rechterlijke 

tussenkomst, bij aangetekende brief te ontbinden indien:  

a. de Veiligheidsregio in strijd handelt met de grondbeginselen van het Rode Kruis, zoals opgenomen in 

Bijlage 5;  

b. enig handelen of nalaten van de Veiligheidsregio het imago van het Rode Kruis, dan wel de 

waardigheid van het embleem of logo van het Rode Kruis kunnen aantasten. 

3.  Ontbinding laat de overige rechtsmiddelen, waaronder het recht tot het vorderen van 

schadevergoeding, onverlet. 
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Artikel 17  Contactpersonen 

 

 Elk der Partijen wijst contactpersonen aan die verantwoordelijk zijn voor het onderhouden 

 van contacten in het kader van deze overeenkomst. 

Voor het Rode Kruis is eerstaangewezen functionaris: Coördinator Noodhulp. Op het 

moment van ondertekening van deze overeenkomst is dit de volgende persoon: ………. 

Voor de Veiligheidsregio is eerstaangewezen functionaris: (functie). Op het moment van 

ondertekening van deze overeenkomst is dit de volgende persoon: ………….. 

 

Artikel 18 Citeertitel 

 

Deze overeenkomst wordt aangehaald als: “Overeenkomst regionale ondersteuning 

bevolkingszorg Rode Kruis en Veiligheidsregio” 

 

Artikel 19 Vervanging eerdere afspraken 

 

Deze overeenkomst vervangt de overeenkomst d.d. ……. tussen Partijen.  

  

 

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud te … (plaats) op … (datum). 

 

 

 

De Veiligheidsregio …………………   Het Nederlandse Rode Kruis 

Voor deze de voorzitter van de   Voor deze de voorzitter van de Noodhulpregio………., 

Veiligheidsregio ………………. 

         

 

 (naam)       (naam) 

      

 

 

……………………………..   …………………………….. 
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Bijlage 1. De Veiligheidsregio … 

 

 

 

[Kaartje VR invoegen] 

 

 

 

 

Lijst van deelnemende gemeenten: 
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Bijlage 2.  Modules en module-omschrijvingen 

 

Deze overeenkomst bestaat uit een vaste basis, namelijk de module “Algemene Ondersteuning” 

en een aantal modules waaruit de veiligheidsregio een keuze kan maken. De vaste basis is gelijk 

voor alle veiligheidsregio‟s en waarborgt de uitgangspunten van het Rode Kruis. Het modulaire 

deel van de overeenkomst stelt de veiligheidsregio in staat ondersteuning op maat te ontvangen, 

met meer flexibiliteit. De basis en de modules vormen samen één overeenkomst voor de 

ondersteuning aan het team bevolkingszorg. 

 

Hieronder staat een beschrijving van de taken, randvoorwaarden en prestatie-indicatoren per 

module. In Bijlage 3 is aangegeven welke modules de veiligheidsregio afneemt en welke bijdrage 

in de kosten de veiligheidsregio daarvoor jaarlijks doet aan het Rode Kruis. 
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Basismodule ALGEMENE ONDERSTEUNING 

 

Vanuit de basismodule „algemene ondersteuning‟ ondersteunt het Rode Kruis de veiligheidsregio op de 

volgende wijze: 

 

Bereikbaarheid, afstemming en coördinatie 

 

De Coördinator Noodhulp (CN) van het Rode Kruis is als beroepskracht het eerste (vaste) aanspreekpunt 

binnen en voor de Veiligheidsregio. Deze wordt centraal ondersteund door een landelijke backoffice. 

 

Het Rode Kruis is 24/7 bereikbaar  via een landelijk alarmeringsnummer.  Twee piketfunctionarissen zijn 

gedurende een calamiteit in de eerste lijn beschikbaar voor advies, ondersteuning en coördinatie. De 

volledige staf van de afdeling nationale hulpverlening van het Rode Kruis staat ter beschikking in geval van 

opschaling. Een adviseur van het Rode Kruis kan op verzoek als liaison deelnemen in een (Regionaal) 

Operationeel Team. 

Na ondertekening van de Overeenkomst ontvangt de Veiligheidsregio de benodigde informatie over  de 

bereikbaarheid van het Rode Kruis. 

 

Planvorming 

 

Het Rode Kruis ondersteunt bij het opstellen van - en adviseren over – de regionale planvorming: 

 Het beschikbaar stellen van taakkaarten voor de uitvoerende taken Bevolkingszorg. 

 Adviseren over de integratie van taken die door meerdere taakorganisaties uitgevoerd worden. 

 Het adviseren over landelijke best-practices ten behoeve van regionale draaiboeken. 

 Het waarborgen dat de Rode Kruis ondersteuning duidelijk beschreven is in de regionale 

draaiboeken.  
 Schouwen en adviseren ten aanzien van (vooraf aangewezen) opvanglocaties, mede op grond van 

internationale best practices en expertise over voor- en nadelen van locaties. 

 Kennis en expertise inbrengen over verschillende vormen van opvang (noodopvang, gastgezinnen, 

langdurige en grootschalige opvang). 

 

Oefenen 

 

Het Rode Kruis: 

 Denkt en helpt mee in het beschrijven van Rode Kruis taken  bij regionale oefeningen. 

 Neemt miniumaal 1 keer per jaar deel aan regionale oefeningen, zodat verwachtingen kunnen 

worden getoetst en processen beter op elkaar kunnen worden afgestemd. 

 

Evalueren 

 

Het Rode Kruis: 

 Verwerkt lessen en aanbevelingen opgedaan bij de uitvoering van de  hulpverlening in de plannen 

gericht op bevolkingszorg. 

 Neemt deel aan regionale evaluatiebijeenkomsten. 

 

Zelfredzaamheid 

 

Het Rode Kruis: 

 Past het principe van zelfredzaamheid toe in de hulpverlening, zodat getroffenen minder afhankelijk 

zijn van de overheid ten tijde van rampen en crises:  zelfredzame getroffenen worden gestimuleerd of 

waar nodig gefaciliteerd  zodat zo snel als mogelijk kan worden teruggekeerd naar de „normale 

situatie‟; daar waar mogelijk wordt aangesloten bij de maatregelen die door redzame omstanders zijn 

geïnitieerd; burgers worden  in staat gesteld een bijdrage te leveren aan de hulpverlening. 

 Stelt na rampen en calamiteiten getroffenen in staat zichzelf te registreren - en verwanten te zoeken - 

op www.ikbenveilig.nl.   

 

  

http://www.ikbenveilig.nl/
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OPVANG MENS 

 

Taakorganisatie: Publieke Zorg 
 

Output  

Het Rode Kruis verzorgt de volledige operationele uitvoering van één of meerdere 

opvanglocatie(s) of herenigingsplekken. Hiertoe worden de volgende taken uitgevoerd: 

 het coördineren van de Rode Kruis ondersteuning en vervullen van een adviesfunctie op 

een locatie waar getroffenen worden opgevangen; 

 het ter plekke opstellen van een inrichtingsplan voor een locatie voor op te vangen 

personen; 

 het gereed maken  van een locatie waar getroffenen terecht kunnen voor opvang/ 

distributie; 

 het zorgdragen voor veilige tijdelijke opvang van getroffenen; 

 het signaleren van aanwezigheid van verminderd zelfredzamen en doorgeven van 

specifieke hulpbehoefte aan de veiligheidsregio; 

 bieden van een luisterend oor, aandacht, erkenning, steun en troost; 

 bieden van handelingsperspectief en praktische informatie aan getroffenen; 

 bieden van structuur en bevorderen van  zelfredzaamheid (zelfcontrole);  

 mobiliseren van steun uit de eigen sociale omgeving van de getroffenen;  

 verstrekken van informatie aan verminderd zelfredzamen; 

 doorverwijzen naar - en samenwerken met - andere deskundigen/ professionals, 

bijvoorbeeld met medewerkers PSHOR (psychosociale hulp), artsen of ander medisch 

personeel (medische hulp); 

 begeleiden van, en zorgen voor getroffenen waaronder kinderen, ouderen en minder 

validen (verminderd zelfredzamen) waardoor zij passende hulp ontvangen; 

 Het leveren van maximaal 200 ligeenheden binnen 1,5 uur. Een ligeenheid bestaat uit: een 

veldbed, een disposable deken, een disposable hoofdkussen, en een verzorgingsset met 

artikelen voor persoonlijke hygiëne.  

 Indien meer dan 200 ligeenheden nodig zijn kunnen, afhankelijk van capaciteitsvragen 

elders, maximaal 1200 extra ligeenheden worden geleverd  met een langere levertijd dan 

1,5 uur.  

 begeleiden van sociale en recreatieve activiteiten in een opvanglocatie; 

 het verlenen van eerste hulp; 

 het verlagen van het risico op psychopathologie bij getroffenen, door het bieden van  

praktische ondersteuning tijdens en direct na de gebeurtenis.  

 

Prestatie-indicatoren 

 Het Rode Kruis vangt binnen 1 uur na alarmering aan met de opvang van getroffenen. 

Binnen 3 uur is toegang tot informatie en indien aan de orde een slaapplaats en/ of EHBO 

georganiseerd. 

 Het aantal ingezette hulpverleners is voldoende om de hulp te verlenen waarom verzocht 

werd. 

 Er is een duidelijk beeld van de hulpvragen die getroffenen hebben in een opvanglocatie. 

 De opvang is passend bij de capaciteit van maximaal 200 personen. 

 Interregionale bijstand is ingezet, indien sprake is van  meer dan 200 op te vangen 

personen. 

 

Randvoorwaarden 

 De veiligheidsregio levert alle faciliteiten en middelen die nodig zijn voor de opvang en die 

niet beschreven staan onder output. 

 De veiligheidsregio heeft  overeenkomsten gesloten met derden om de opvang te 

garanderen zoals bedoeld in de vorige bullet. 

 De veiligheidsregio organiseert de  opvang van dieren. 
 

  



160 
 

PRIMAIRE LEVENSBEHOEFTEN EN DISTRIBUTIE 

 

Taakorganisatie: Publieke Zorg 
 

Output 

Het Rode Kruis ondersteunt de Veiligheidsregio bij de bij de distributie van primaire 

levensbehoeften. Daarnaast draagt het Rode Kruis zorg voor de complete registratie van 

voorraden en uitgedeelde middelen en het registreren en matchen van hulpaanbod en 

hulpvragen. Het Rode Kruis voert hiertoe de volgende taken uit: 

 adviseren  over het aanwijzen en inrichten van distributiepunten; 

 assisteren bij het inrichten van distributiepunten; 

 distributie van materialen en levensmiddelen aan getroffenen; 

 registratie rondom de distributie; 

 informeren van getroffenen over praktische zaken over de distributie; 

 het coördineren van de Rode Kruis ondersteuning bij distributie; 

 registreren van het hulpaanbod en donaties van goederen; 

 matchen van de hulpvragen en het hulpaanbod van middelen; 

 het bijhouden van voorraadverloop. 

 

Prestatie-indicatoren 

 Rode Kruis hulpverleners zijn voor de ondersteuning bij distributie binnen 1 uur na alarmering 

inzetbaar. 

 Binnen 3 uur na alarmering start de distributie van goederen. 

 

Randvoorwaarden 

 De veiligheidsregio heeft overeenkomsten met derden afgesloten voor het aanleveren van 

de te distribueren goederen. 

 Het Rode Kruis kan deze module enkel aanbieden indien ook de module Opvang Mens 

door de veiligheidsregio wordt afgenomen. 
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REGISTRATIE MENS 

 

 

Taakorganisatie: Publieke Zorg 
 

Output 

Het Rode Kruis registreert getroffenen en hulpvragen bij rampen en calamiteiten (registratie zowel 

na evacuatie, in opvanglocaties, of op andere plekken). Het Rode Kruis bevordert contactherstel 

en zelfregistratie door het uitvoeren van de volgende taken: 

 

 het registreren van getroffenen t.b.v. contactherstel; 

 het registreren, verzamelen en controleren van hulpvragen van getroffenen; 

 het registreren van mensen bij vertrek en aankomst ten tijde van verplaatsing (evacuatie) 

 archiverenen categoriseren van hulpvragen binnen de opvanglocatie; 

 informeren van de Veiligheidsregio over de hulpvragen; 

 registreren van onbegeleide kinderen t/m 14 jaar bij aankomst en wie hen ophaalt; 

 aanwezige telefonie en internet kenbaar maken aan getroffenen; 

 betrokken te adviseren zichzelf te registreren op de website ikbenveilig.nl van het Rode 

Kruis of hierbij ondersteuning bieden; 

 informeren van getroffenen over het belang van contactherstel; 

 begeleiden van familie en vrienden van buiten de opvanglocatie die verwanten zoeken. 

 

Prestatie-indicatoren 

 Rode Kruis hulpverleners en noodzakelijke middelen voor de registratie van getroffenen en 

hun hulpvragen zijn binnen 1 uur na alarmering inzetbaar. 

 Zelfredzame getroffenen worden gestimuleerd om actief contact te zoeken met (de 

contactpersoon van) de verwanten. 

 Zelfredzame getroffenen worden waar nodig gefaciliteerd bij het in contact komen met 

verwanten. 

 Verwanten worden gestimuleerd en waar nodig gefaciliteerd bij het vinden van een 

betrokken familielid/kennis. 

 Betrokkenen kunnen zich, indien daar behoefte aan is, registreren zodat zij op de hoogte 

worden gehouden van de afhandeling van de crisis. Zij worden daarbij gefaciliteerd 

(zelfregistratie). 

 De gemeente beschikt over een volledig beeld van hulpvragen. 

 

Randvoorwaarden 

 Indien wenselijk kan het Rode Kruis getroffenen digitaal (in plaats van op papier) te 

registreren in het slachtofferregistratie- en informatiesysteem wanneer de Veiligheidsregio 

internet, computers en telefonie op de opvanglocatie beschikbaar stelt.  

 Het Rode Kruis kan deze module enkel aanbieden indien ook de module Opvang Mens 

door de veiligheidsregio wordt afgenomen. 
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VERPLAATSEN MENS (KLEIN- EN GROOTSCHALIG) 

 

Taakorganisatie: Publieke Zorg 
 

Output 

Het Rode Kruis assisteert bij het evacueren van kwetsbare groepen mensen, Het Rode Kruis voert 

hiertoe de volgende taken uit: 

 Begeleiden van  getroffenen bij evacuatie en tijdens (bus)vervoer naar een andere locatie 

en/ of terug naar huis. 

 Informeren van getroffenen over het verdere proces.  

 Informeren van getroffenen over wat ze zelf kunnen doen (handelingsperspectief). 

 

Het Rode Kruis houdt  informatie bij over spreiding van getroffenen over opvanglocaties. Het Rode 

Kruis voert hiertoe de volgende taken uit: 

 Organiseren van het inrichten/ opzetten van een locatie voor verdeling van groepen van 

geëvacueerde mensen volgens een inrichtingsplan (verdeelpost). 

 Het coördineren van de Rode Kruis ondersteuning bij het verdelen van getroffenen over 

meerdere opvanglocaties via een verdeelpost.  

 Registratie van de capaciteit  van opvanglocaties. 

 Faciliteren van een vlotte familiehereniging bij verplaatsing. 

 Doorverwijzen van getroffenen naar een opvanglocatie die geschikt is voor het type op te 

vangen personen. 

 Bemiddelen tussen gastgezinnen en getroffenen als alternatief voor opvanglocaties. 

 Informeren van getroffenen over vervoersmogelijkheden. 
 

Prestatie-indicatoren 

 Rode Kruis hulpverleners zijn voor de ondersteuning bij evacuatie binnen 1 uur na 

alarmering inzetbaar. 

 Getroffenen beschikken over handelingsperspectief en kunnen zelfredzaam optreden. 
 

Randvoorwaarden 

 Veiligheidsregio/Gemeenten hebben overeenkomsten gesloten met 

leveranciers/vervoerders/taxibedrijven. 

 Het Rode Kruis kan deze module enkel aanbieden indien ook de module Opvang Mens 

door de veiligheidsregio wordt afgenomen. 

 

Noot: Het registreren van verplaatste mensen valt onder de module Registratie mens. 
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INFORMATIE 

 

Taakorganisatie: Informatie 
 

Output 

Het verwerken van slachtofferinformatie in een digitaal registratiesysteem (I-RIS) en het analyseren 

van de informatie ten behoeve van contactherstel tussen getroffenen en verwanten. Om een 

zorgvuldige en efficiënte behandeling van slachtofferinformatie te bewerkstelligen. voert het Rode 

Kruis hiertoe de volgende taken uit: 

 

 Het verwerken van registratieformulieren in I-RIS (verwanten, gezochten, getroffenen). 

 Het samenvoegen met lijsten aangeleverd door derden (politie, mortuaria, ziekenhuizen).  

 Het matchen van verwanten en getroffenen, en het vrijgeven van de informatie. 

 Ontdubbelen en samenvoegen van gegevens van getroffenen. 

 Het verifiëren van de registraties met het GBA. 

 Het opstellen van rapportages voor besluitvorming en beeldvorming. 

 Het opstellen van lijsten van getroffenen waarmee verwanten geïnformeerd kunnen 

worden en de nazorgprocessen kunnen werken. 
 

Prestatie-indicatoren 

 Rode Kruis hulpverleners zijn binnen 2 uur na alarmering inzetbaar. 

 De veiligheidsregio beschikt binnen 30 minuten na alarmering van het Rode Kruis over een 

eigen afgesloten omgeving binnen het registratiesysteem I-RIS. 

 De veiligheidsregio kan snel en eenvoudig gegevens uitwisselen met andere 

veiligheidsregio‟s en derden. 
 

Randvoorwaarden 

 De gemeente richt  voldoende werkplekken in met internet en computers om te kunnen 

werken met I-RIS. 

 De Veiligheidsregio maakt afspraken met derden (politie,  mortuaria, ziekenhuizen) voor het 

beschikbaar stellen van slachtofferinformatie. 

 De Veiligheidsregio maakt afspraken met derden over een „export-format‟ voor het 

uitwisselen van slachtofferinformatie. 
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VERWANTEN EN PUBLIEKSINFORMATIE 

 

Taakorganisatie: Communicatie 
 

Output 

Het Rode Kruis ondersteunt bij de persvoorlichting, publieksvoorlichting en het informeren van 

verwanten na een ramp of calamiteit door het openen van callcenters en beschikbaar stellen van 

informatie en handelingsperspectief. Het Rode Kruis voert hiertoe de volgende taken uit: 

 

1.Verwanteninformatie 

Het Rode Kruis neemt verwantenvragen aan en koppelt informatie over getroffenen terug aan 

verwanten, in een gemeentelijk callcenter of een callcenter van het Rode Kruis.  Taken:  

 Het volledig organiseren van een callcenter of het ondersteunen in een gemeentelijk 

callcenter, voor: 

o het registreren van vermiste personen; 

o het telefonisch verstrekken van geverifieerde informatie aan verwanten; 

o het verstrekken van informatie over contactherstel. 

 Het koppelen van het landelijk publieksinformatienummer 0800-1351 aan het callcenter van 

het Rode Kruis, ten behoeve van verwanteninformatie.  

 Bieden van handelingsperspectief onder andere over de „ikbenveilig.nl‟ website. 

 Telefonische ondersteuning aan gebruikers van  de „ikbenveilig.nl‟ website bij registratie- en 

zoekopdrachten. 

 

2. Publieksinformatie 

Het Rode Kruis ondersteunt de Veiligheidsregio door het beschikbaar stellen van informatie en 

handelingsperspectieven en callcentercapaciteit. 

 Het bieden van feitelijke en actuele informatie over de gebeurtenis aan getroffenen, 

bijvoorbeeld in een opvanglocatie. 

 De hulpverleners stimuleren  dat getroffenen zichzelf en elkaar informeren. 

 Waar nodig worden aanvullend concrete instructies verstrekt aan de getroffenen. 

 Informatiematerialen beschikbaar stellen aan de gemeenten met handelingsperspectief 

voor burgers ten tijde van rampen. 

 Het verstrekken van publieksinformatie vanuit een callcenter aangaande de ramp of het 

incident aan de hand van een door de veiligheidsregio aangedragen vraag-antwoord lijst. 

 Het koppelen van het landelijk publieksinformatienummer 0800-1351 aan het callcenter van 

het Rode Kruis. 
 

Prestatie-indicatoren 

 Rode Kruis hulpverleners voor de bemensing van het callcenter zijn binnen 2 uur na 

alarmering inzetbaar. 

 Uiterlijk 8 uur na aanvang van de (acute) crisis zijn minimaal 500 verwanten die zich bij de 

frontoffice hebben gemeld, geïnformeerd over (het verloop van) het proces. 

 Verwanten die na 8 uur na aanvang van de (acute) crisis nog in onzekerheid zijn over het 

lot van de betrokkene die zij zoeken, worden elke 4 uur actief over de status van het proces 

geïnformeerd. 
 Verwanten die na 24 uur na aanvang van de (acute) crisis nog in onwetendheid zijn, 

krijgen een individuele contactpersoon toegewezen die hen regelmatig en naar behoefte 

informeert over en, indien aan de orde, betrekt bij het identificatieproces. 

 

Randvoorwaarden 

 De veiligheidsregio levert vraag-antwoord lijsten voor het verstrekken van 

publieksinformatie. 

 Indien u tijdens een calamiteit het landelijk publieksinformatienummer (0800-1351) wilt 

gebruiken om het callcenter beschikbaar te maken, dan dient u tijdens de calamiteit met 

het Nationaal Crisis Centrum (NCC) een overeenkomst te sluiten. Het Rode Kruis staat 

buiten deze overeenkomst en faciliteert alleen de aansluiting op haar callcenter.  

 

  



165 
 

ONDERSTEUNING 

 

Taakorganisatie: Ondersteuning 
 

Output 

Het Rode Kruis ondersteunt de veiligheidsregio en de eigen inzet met de volgende middelen en 

faciliteiten: 

 
1. Verbindingen:  

Het Rode Kruis levert een verbindingsdienst met een radio-communicatienetwerk dat functioneert, 

ook als de reguliere telecommunicatie-  en internetverbindingen zijn uitgevallen. De 

verbindingsdienst kan worden  ingezet voor  een groot gebied of meerdere (opvang)locaties. Het 

Rode Kruis voert hiertoe de volgende taken uit: 

 het 24/7 verzorgen van radiocommunicatie voor inzet bij rampen en calamiteiten; 

 het ter beschikking stellen van portofoons en mobilofoons; 

 het opzetten van een netwerk, lokaal of regionaal; 

 bemensing van centrale posten en netwerkbeheer;  

 adviseren en instrueren over apparatuur en gebruik daarvan. 

 
2. Ordonnans: 

Verplaatsen van materialen (bijvoorbeeld registratieformulieren) en/ of berichten tussen 

verschillende locaties. 

 

Prestatie-indicatoren 
 

 Een basaal verbindingsnet ten behoeve van de rampenhulpverlening is binnen 60 minuten 

na alarmering operationeel (inzetniveau: maximaal zes portofoons op simplexkanaal). 
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OPLEIDEN, TRAINEN EN OEFENEN 

 

Het Rode Kruis stelt faciliteiten en capaciteit beschikbaar om regionale teams van 

overheidsfunctionarissen goed voor te bereiden op hun optreden tijdens crisissituaties en de 

samenwerking met het Rode Kruis.  

 

Kosten 

In Bijlage 3 zijn de kosten vermeld voor de onderstaande onderdelen binnen deze module, indien 

deze onderdelen worden afgenomen bij het sluiten van deze overeenkomst. Incidentele afname 

van de onderdelen buiten de overeenkomst is mogelijk, doch tegen naar schatting twee keer zo 

hoge kosten. Offertes worden op maat gemaakt. 

 

 
1. Opleiden gemeenteambtenaren 

 

Verzorgen opleiding I-RIS gebruiker 

Duur: 1 dagdeel, 1x per jaar, max 15 deelnemers 

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers die nog niet eerder met het programma I-RIS 

hebben gewerkt. De samenwerking tussen gemeente en NRK ten tijde van een calamiteit 

wordt behandeld. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de invoer van de registratie- en 

verzoekformulieren in I-RIS. Daarnaast is er aandacht voor het ontdubbelen en matchen van 

gegevens. 

 

Verzorgen opleiding I-RIS beheerder 

Duur: 1 dagdeel, 1x per jaar, max 15 deelnemers 

Deelnemers dienen de opleiding  I-RIS gebruiker te hebben gevolgd. 

Tijdens deze opleiding krijgen deelnemers voorafgaand en tijdens een calamiteit, instructie in 

beheerderstaken zoals onder andere:  

 het aanmaken van nieuwe gebruikers en locaties; 

 het toekennen van autorisaties; 

 het inlezen van een importbestand (zoals een deel van het GBA); 

 het instellen van wegingscriteria voor ontdubbelen en matchen; 

 rapportagemogelijkheden. 

 

Verzorgen opleiding  I-RIS coördinator/ teamleider 

Duur: 1 dagdeel 1x per jaar, max 15 deelnemers 

Deelnemers dienen de opleiding I-RIS gebruiker en I-RIS beheerder te hebben gevolgd. 

Tijdens deze opleiding krijgen coördinatoren of teamleider die al bekend zin met I-RIS training in 

het ontdubbelen en matchen, vrijgeven van informatie en lezen van rapportages. 

 
2. Ondersteuning bij oefeningen 

 

Het Rode Kruis: 

 stelt een oefenplan/ draaiboek op voor te houden oefeningen van de veiligheidsregio 

waar het NRK ook aan deelneemt; 

 speelt een begeleidende en waarnemende rol spelen bij oefeningen waar het Rode Kruis 

zelf niet aan deelneemt en rapporteert in een evaluatie. 
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3. Permanente oefenomgeving I-RIS 

 

Door het gebruik van de permanente oefenomgeving wordt het voor uw medewerkers 

mogelijk om op ieder gewenst moment te oefenen met het registratieprogramma I-RIS. 

 

U krijgt per halfjaar een oefenset geleverd, dus twee oefensets per jaar. Deze oefenset bestaat 

uit een casus met de volgende onderdelen: 

 Een scenario. 

 Reeds ingevulde formulieren. 

 Een bijbehorend fictief GBA. 

 Opdrachten. 

 

Met deze oefenset kan worden ingevoerd, maar ook het ontdubbelen, matchen, fiatteren en 

het gebruiken van rapportages kan worden geoefend. Hierbij bent u niet afhankelijk van de 

invoer die wordt gedaan tijdens de oefenmomenten, want de oefenomgeving is al gevuld met 

registraties, ontdubbelacties en matches zodat er het ook mogelijk is om meteen met 

ontdubbelen en matchen te starten. Deze handelingen kunnen dan ook zonder invoer worden 

geoefend. Iedere nacht wordt de omgeving weer opgeschoond zodat er de volgende dag 

weer met nieuwe invoer gestart kan worden. 
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Bijlage 3. Kostenoverzicht  

Het Nederlandse Rode Kruis heeft een transparant nationaal kostenmodel ontwikkeld voor het 

berekenen van de kosten voor het aanbieden van de hulpverlening aan de veiligheidsregio‟s in 

het proces Bevolkingszorg. De rijksbijdrage van het Ministerie Veiligheid en Justitie aan het Rode 

Kruis voor de taken die toegerekend kunnen worden aan Bevolkingszorg is doorberekend in 

onderstaand kostenoverzicht. Het Rode Kruis hanteert een basisbedrag voor de ondersteuning, die 

voor alle veiligheidsregio‟s gelijk is. Daarmee wordt de nationale dekking van het Rode Kruis 

gegarandeerd. Aanvullend kiest de veiligheidsregio via welke modules de ondersteuning door het 

Rode Kruis gewenst is. 

 
Tabel 1: Kostenoverzicht van de vaste basis 

 

Tabel 2: Kostenoverzicht per module 

 

Totale kosten van deze overeenkomst voor de Veiligheidsregio 

De kosten voor de veiligheidsregio zijn berekend op basis van de afgenomen modules.  

 
Module Kosten 

Basismodule: Algemene ondersteuning €                 15.758,- 

  

  

  

Totale Kosten €              15.758,-  

 

 

 

Bijlage 4.  

Algemene ondersteuning (vaste basis) Kosten 

 Coördinatie Rode Kruis 

 Oefenen 

 Planvorming 

 Afstemming 
 Vrijwilligersmanagement 

 Evalueren 

 Hulpmiddelen en uitrusting 

 Zelfredzaamheid 
 Management en beleidsvorming 

€                 15.758,-  

 Module Kosten 

Publieke Zorg Opvang mens €                   7.773,-  

Primaire levensbehoeften/ distributie €                   3.040,-  

Registratie mens €                   4.343,-  

Verplaatsen mens (grootschalig, kleinschalig) €                   2.073,-  

Informatie Informatie €                 11.330,-  

Communicatie Verwanten- en publieksinformatie €                 10.345,-  

Ondersteuning Ondersteuning €                   3.281,-  

Opleiden, Trainen en Oefenen Opleiden gemeenteambtenaren (jaarlijks 3 

opleidingen van 1 dagdeel,15 deelnemers) 

€                   2.500,-  

Ondersteuning bij oefeningen (oefenplan 
opstellen + begeleiden oefening) 

€                   3.500,-  

Permanente oefenomgeving I-RIS €                   3.000,-  
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A) Het Rode Kruis-embleem: 

 

 
  

Het Rode Kruis-embleem bestaat uit een rood kruis op een witte achtergrond. 

Het Rode Kruis-embleem mag op geen enkele wijze worden gebruikt.  

 

 

B) Het logo van het Nederlandse Rode Kruis: 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

https://portaal.rodekruis.nl/PublishingImages/NRK_logo_rond.gif
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Bijlage 5. Grondbeginselen 
 

Het Nederlandse Rode Kruis onderschrijft onvoorwaardelijk de zeven grondbeginselen van het 

Rode Kruis, vastgesteld door de Internationale Rode Kruis Conferentie in Wenen 1965. Dit zijn:  

 

(i) Menslievendheid. 

 Het Rode Kruis, ontstaan uit het verlangen zonder onderscheid hulp te bieden aan 

gewonden op het slagveld, streeft ernaar overal ter wereld het lijden van mensen te 

voorkomen en te verlichten. Zijn doel is bescherming van leven en gezondheid en het 

garanderen van respect voor ieder mens. Het streeft naar wederzijds begrip, vriendschap, 

samenwerking en blijvende vrede tussen alle volkeren. 

(ii) Onpartijdigheid. 

 Het Rode Kruis maakt geen onderscheid naar nationaliteit, ras, geloof, klasse of politieke 

mening. Het tracht het lijden te verlichten van de individuele mens en laat zich daarbij 

slechts leiden door zijn noden. Het zal het eerst hulp bieden waar deze het meest 

noodzakelijk is. 

(iii) Neutraliteit. 

 Om ieders vertrouwen te blijven genieten, kiest het Rode Kruis bij conflicten geen partij. Het 

mengt zich niet in geschillen op gebied van politiek, ras, geloof of ideologie. 

(iv) Onafhankelijkheid. 

 Het Rode Kruis is onafhankelijk. De nationale verenigingen moeten autonoom blijven, opdat 

zij altijd kunnen handelen volgens de Grondbeginselen van het Rode Kruis. Wel hebben zij de 

taak hun overheid te assisteren bij humanitaire hulpverlening en zijn zij onderworpen aan de 

wetten van hun land. 

(v) Vrijwilligheid.  

 Het Rode Kruis is een organisatie op basis van vrijwilligheid. Het wil op geen enkele manier 

winst of voordeel behalen. 

(vi) Eenheid. 

 In ieder land kan er maar één Rode Kruis- of Rode Halve Maan-vereniging zijn. Deze moet 

openstaan voor iedereen en werkzaam zijn in het hele land. 

(vii) Algemeenheid. 

 De Internationale Beweging van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan is wereldwijd. Alle 

nationale verenigingen zijn gelijkwaardig. Zij hebben gelijke verantwoordelijkheden en de 

plicht om elkaar te helpen. 
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N.B. 
 

De huidig geldende convenanten voor verwanteninformatie en opvang en verzorging en de folder van het 
NRK in PDF kun je digitaal opvragen zowel  voor Gooi & Vechtstreek als voor Flevoland bij: 
 
Diana Bolding Officemanager 
 
Diana.bolding@brandweergooivecht.nl 
 
  

mailto:Diana.bolding@brandweergooivecht.nl
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8 Salvage 
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Deel C: bijlage 18 
 
 
 

Stichting Salvage 
 
Kan alleen worden ingeschakeld door brandweer. 

De doelstellingen van de Stichting Salvage zijn: 
1. Directe persoonlijke hulpverlening aan gedupeerden namens alle brandverzekeraars. 
2. Schadebeperking bij particuliere en bedrijfsmatige (brand)schades. 
3. Zaakwaarneming namens gezamenlijke verzekeraars. 

 
De dienstverlening wordt dagelijks gegeven aan iedereen die gedupeerd is door brand, 
blikseminslag of explosie in Nederland en - na toestemming van de verzekeraar ook bij 
waterschade. De Salvagecoördinatoren zijn 24 u/dag inzetbaar en hebben een opkomsttijd van 
1 uur. 
 
Concreet is punt 1 voor dit draaiboek van belang. Er zit een zekere overlap in de gemeentelijk 
activiteiten en die van Salvage. De opvang verloopt in samenspraak met de gemeente. In verband 
met kosten is het verstandig goed ter plaatse met Salvage te onderhandelen wie wat doet. Bij 
verzekerbare schade zorgt Salvage in beginsel voor de eerste opvang bijvoorbeeld in de vorm van 
een slaapplaats in een hotels, vooral bij een klein aantal getroffenen. Doen getroffenen geen 
beroep op de eerste opvang van Salvage en gaan zij bijvoorbeeld naar familie, dan doet Salvage 
niets meer (ook later niet). 
 
Denkt u aan de volgende situaties: 

 Gedupeerden zijn door de brand dakloos geworden. Salvage regelt overnachting in hotel. 

 Gedupeerden hebben geen bruikbare kleding meer. Salvage regelt kleding of handgeld. 

 Gedupeerden verkeren in paniek en/of zijn ontredderd. Salvage vangt hen samen met de 
gemeente op. 

 Percelen moeten worden gedicht of bewaakt. Salvage regelt dichttimmeren, hekwerken of 
bewaking met honden bij bijvoorbeeld banken. 

 Inboedel of inventaris heeft behoorlijke schade opgelopen door water, rook of roet. Salvage 
regelt schoonmaak. 

 De bedrijfsvoering kan door brand niet normaal doorgaan. Salvage regelt schoonmaak en 
geurbehandeling of zelfs noodlokalen, dat laatste samen met de schade-expert van de 
verzekeraar, want zo’n voorziening gaat hun kostenlimiet ver te boven. 
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De presentatie die Salvage heeft gegeven om in te spelen op de huidige ontwikkelingen in PDF bestand kun 
je digitaal opvragen bij: 
 
Diana Bolding Officemanager 
 
Diana.bolding@brandweergooivecht.nl 
 
  

mailto:Diana.bolding@brandweergooivecht.nl
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9 Piketvergoeding 
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Detacheringovereenkomst piketfunctionarissen 

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Gemeentelijke Bevolkingszorg 
 

 
Ondergetekenden 
a) Burgemeester en wethouders van de gemeente «werkgemeente», in dezen vertegenwoordigd door de 

gemeentesecretaris «GS», hierna te noemen werkgever, 
 

b) Gemeentelijke Bevolkingszorg, Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, in deze vertegenwoordigd door 

kwartiermaker/ directeur de heer A. Sanders, hierna te noemen inlener, 

c) «naam», geboren op (datum), wonende te «adresgegevens», hierna te noemen gedetacheerde, 
 
overwegende 
dat inlener gebruik wenst te maken van gedetacheerde voor de inzet van werkzaamheden voor de gemeentelijke 
Bevolkingszorg binnen de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, 
 
komen het volgende overeen: 
 

Artikel 1 

Werkgever leent gedetacheerde uit aan inlener om, in het kader van de regionale samenwerking, werkzaamheden te 
verrichten inzake de voorbereiding op (bijv. opleiding en oefenen) en beschikbaarheid bij calamiteiten. 
 

Artikel 2  

Gedetacheerde is belast met een piketdienst ten behoeve van de functie «functie». 
 

Artikel 3 

De detachering brengt geen verandering in de rechtspositie van gedetacheerde, wat impliceert dat gedurende de 
detacheringperiode de rechtspositieregelingen van werkgever van toepassing blijven. 
 

Artikel 4 

Werkgever blijft aan gedetacheerde het salaris betalen en eventuele overwerktoelagen en vergoedingen conform haar 
rechtspositieregelingen en verricht de wettelijke inhoudingen en afdrachten van de werkgeverslasten. 
 
Artikel 5 
In afwijking van art. 3 ontvangt gedetacheerde van werkgever een piketvergoeding conform de “10/16-regeling 
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek voor de gemeentelijke Bevolkingszorg binnen de Veiligheidsregio Gooi en 
Vechtstreek”. Inlener betaalt deze vergoeding aan werkgever. Hiertoe factureert werkgever jaarlijks aan inlener, vóór 1 
februari over het jaar ervoor. 
 

 

Artikel 6 

1. Gedetacheerde meldt zich ziek bij de inlener en werkgever.  
2. Werkgever is bij ziekte niet verplicht voor vervanging te zorgen. De medische begeleiding bij ziekte vindt 

plaats door werkgever. 
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Artikel 7 

1.  De Gemeentelijke Bevolkingszorg sluit een verzekering af ter dekking van WA, Ongevallen, 
Beroepsaansprakelijkheid, schade aan eigendommen tijdens of in verband met de in artikel 1 bedoelde 
activiteiten, conform de regels voor de Brandweer Gooi & Vechtstreek. 

2. Gedetacheerde kan door werkgever worden verplicht tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van 
door inlener geleden schade, voor zover deze aan de schuld of nalatigheid van gedetacheerde is te 
wijten, conform de bepalingen in het eigen rechtspositiereglement. 

 

Artikel 8 

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 
2.  Beëindiging van de detachering is mogelijk 

a. als gedetacheerde wordt ontslagen uit dienst van werkgever; 
b. door opzegging van een van de betrokken partijen. Daarbij geldt een opzegtermijn van  drie 
maanden. 

 

Artikel  9 

Gedetacheerde wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan inlener voor zover art. 1 van toepassing is. 
 

Artikel 10 

Gedetacheerde ontvangt bij aanvang van zijn aanstelling een op zijn functie betrekking hebbende werkinstructie. 
 

Artikel 11 

Iedere gedetacheerde dient zorg te dragen voor een evaluatieverslag van de feitelijke inzet bij calamiteiten. Dit wordt 
binnen 5 werkdagen na de inzet aangeleverd bij de coördinerende gemeentesecretaris. Op verzoek neemt de 
gedetacheerde deel aan evaluatie-overleggen over calamiteiten waarbij hij of zij is ingezet. 
 

Artikel 12 

1. Gedetacheerde is gedurende en na afloop van de periode van detachering verplicht tot geheimhouding van 
informatie met betrekking tot inlener waarvan hij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze 
vertrouwelijk is. 

2. Gedetacheerde zal geen gelden of gunsten aannemen van derden in verband met zijn detachering. 
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Artikel 13 

Wijzigingen in deze overeenkomst kunnen slechts worden aangebrachte met schriftelijke instemming van alle partijen. 
Daarbij wordt het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging bepaald. 
 
 
VOOR AKKOORD: 
 
 
1. Burgemeester en Wethouders van de gemeente «werkgemeente», in dezen de gemeentesecretaris «GS». 
 
 
 datum 
 
 
 plaats 
 
 
2.  Gemeentelijke Bevolkingszorg, Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, namens dezen, 
                de kwartiermaker/ directeur de heer A. Sanders. 
 
 
 
 datum 
 
 
 plaats 
 
 
3. Gedetacheerde «naam»  
 
 
 datum 
 
 
 plaats 
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Declaratieformulier voor piketfunctionarissen die vanuit de Gemeenten bij de 
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, Gemeentelijke Bevolkingszorg zijn gedetacheerd 

 
 

(in te vullen door werknemer) 

Declarabele piketvergoeding 
Door gemeente uit te betalen aan de werknemer 

 

Piketdiensten 
 

Weeknr. Datum van / tot 

 
………... ……………….………..... bedrag € ….…………..… 
 
………... ………………….…….....  € ….…………..… 
 
………... ……………….….…..…..  € ….…………..… 
 
………... ……………………..…....  € ….…………..… 
 
………... …………………………..  € ….………..…… 
  _____________________ 

 
Subtotaal piketvergoeding  € ….…………..… 
 
Gemeente declareert een keer per kwartaal piketvergoeding bij de Veiligheidsregio Gooi 
en Vechtstreek, Gemeentelijke Bevolkingszorg, bij het laatste kwartaal uiterlijk voor 1 
februari over het voorgaande jaar 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
€ ………… 

 

(in te vullen door personeelszaken / salarisadministratie) 

Declarabele inzeturen, reis- en verblijfkosten 
Door gemeente uit te betalen aan de werknemer 

 
Aantal inzeturen ………………….. bedrag € ….…………..… 
 
Aantal km ………………….. reiskosten € ….…………..… 
 
Verblijfskosten …………………..  bedrag € ….………..…… 
 

  _____________________ 
 
Subtotaal inzeturen, reis- en verblijfkosten  € ….…………..… 
 

Dit bedrag niet factureren aan de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek  

 

 
Totaal te factureren aan de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, 
Gemeentelijke Bevolkingszorg 

    Totaal kosten excl. BTW: 
 

 
 

 

€ ………… 

 

Naam declarant: …………………………..… Organisatie: ………………………………………. 
 
 

Handtekening: …………………………..… Datum: ………………………………............ 
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Piket o.b.v. 10-16 regeling (VNG-regeling)     

Werkweek in 
uren (werkgever) 

36 

Salaris niveau 1 april 2012  (+1% ten opzichte van salaris 1-1-2012 (was ook 1% erbij) 
naam 

Piketvergoeding op basis van een jaarbezetting tov  salaris 1-1-2011 

         Salaris 10-6 € 3.289  
 

aantal werkuren per week 40 uur     

    
naam correctie maandag t/m vrijdag (standaard 16 uur vergoeding) 

    
correctie: 5 x 24 uur = 120 uur   

    
minus werkweek   36 uur   

    
    84 : 5 werkdagen   

Uitgangspunten: 
  

gemiddeld per dag   16,8 uur   

         *   maandag tot en met vrijdag 16 uur per dag à 10%, rekening houdend met 8-urige werkdag 
   **  zaterdag 24 uur à 10%  

      *** zondag 24 uur à 16%  
      Er is rekening gehouden met: 
      *het jaar heeft 365,25 dagen (rekening is gehouden met het schrikkeljaar). 

    *het jaar heeft gemiddeld 7,5 feestdagen die niet op de zondag vallen, zoals nieuwjaarsdag, goede vrijdag,  
  2e paasdag, 2e pinksterdag, hemelvaartsdag, koninginnedag, bevrijdingsdag en 1e en 2e kerstdag. 
  Het komt voor dat een deel van deze feestdagen reeds op een zondag vallen, vandaar 7,5 dag gemiddeld. 
  De uren ma-vr zijn met 6,25 dag verminderd, de uren za met 1,25 dag en de uren zondag zijn met 7,5 dag vermeerderd. 

 

         

         Totaal piketdagen per jaar: aantal dagen feestdagen verg. dagen 
   maandag t/m vrijdag 260,89 -6,25 254,64 
   zaterdag 

  
52,18 -1,25 50,93 

   zondag 
  

52,18 7,50 59,68 
   

   
365,25   365,25 

   

         

         De vergoeding wordt: 
      

  
aantal dagen aantal uren piketuren 10% piketuren 16% 

   

 
ma-vr 254,64 16,8 4277,95 

    

 
za 50,93 24 1222,32 

  
controle op uren 

 

 
zo+fstd 59,68 24 

 
1432,32 

 
te vergoeden uren 6932,592 

  
365,25   5500,272 1432,32 

 
werkuren 254,64*8uur 2037,12 
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uren per jaar 8969,71 

    
per 1-1-2011 schaal 10-6 

 
is 365,25*24 uur 

 

   
loon € 3.289  

    

   
uren 156 

    

   
uurloon € 21,0833  

    

         

 

Vergoeding per piket per 
jaar 

      

 
voor ma-vr 4277,95*uurloon*10%= € 9.019,35  

   

 
voor za 

 
1222,32*uurloon*10%= € 2.577,06  28% 

  

 
voor zo en feestdagen  1432,32*uurloon*16%= € 4.831,69  werk.lasten Totaal 

 

 

vergoeding per jaar per 
piket 

  
€ 16.428,10   € 4.599,87  

 €             
21.027,97  

 

       
per piketgroep 

 

   
piket per jaar per maand 

   

   
2 personen € 8.214,05  € 684,50  

   

   
3 personen € 5.476,03  € 456,34  

   

   
4 personen € 4.107,02  € 342,25  

   

   
5 personen € 3.285,62  € 273,80  

   

   
6 personen € 2.738,02  € 228,17  

   

       
€ 314,84   één week  

       
€ 629,67   twee weken  

   
kosten piket per jaar € 16.428,10  

 
€ 944,51   drie      ,,  

   
kosten piket per week 

€ 314,84  

 
€ 1.259,34   vier      ,,  

   
(een jaar heeft 52,18 weken) 

  
€ 1.574,18   vijf       ,,  
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Berekening uurloon: schaalbedrag gedeeld door 156 uur 
        

                    Verschil tov 
Aantal norm 
10.6   

  schaal bedrag uurloon 10% 16% bruto week piket jaar werk.last totaal voorstel     

  6.5  € 2.036,00   €   13,05   €     1,31   €         2,09  
 €      
185,85  

 € 
10.169,54  

 €   
2.847,47  

 € 
13.017,01  

 €     
8.010,95   €   12,92    

  6.11  € 2.500,00   €   16,03   €     1,60   €         2,56  
 €      
228,21  

 € 
12.487,15  

 €   
3.496,40  

 € 
15.983,55  

 €     
5.044,41   €   10,52    

  7.11  € 2.739,00   €   17,56   €     1,76   €         2,81  
 €      
250,02  

 € 
13.680,92  

 €   
3.830,66  

 € 
17.511,58  

 €     
3.516,38   €    9,61    

ac Almere 9.5  € 2.886,00   €   18,50   €     1,85   €         2,96  
 €      
263,44  

 € 
14.415,17  

 €   
4.036,25  

 € 
18.451,41  

 €     
2.576,55   €    9,12    

voorstel 10.6  € 3.289,00   €   21,08   €     2,11   €         3,37  
 €      
300,23  

 € 
16.428,10  

 €   
4.599,87  

 € 
21.027,96  

 €           
0,00-  €    8,00    

  12.11  € 5.105,00   €   32,72   €     3,27   €         5,24  
 €      
465,99  

 € 
25.498,76  

 €   
7.139,65  

 € 
32.638,41  

 €   
11.610,45-  €    5,15    

  15.11  € 6.688,00   €   42,87   €     4,29   €         6,86  
 €      
610,49  

 € 
33.405,63  

 €   
9.353,58  

 € 
42.759,20  

 €   
21.731,24-  €    3,93    

          
  

  

             

             De algemeen commandant Almere krijgt een 10.16 op basis van 9.5 
       In Gooi en Vecht is een vast piket op basis van 10.16 schaal 10.6 
       

             In de laatste kolom is aangegeven hoeveel piketfuncties je kunt invullen met een budget van 8*het budget gebaseerd op 10.6 
   Vraag is welke piketfuncties je wilt invullen. 
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Juridisch Advies 
 
Van: mr. J.W. Huizenga, senior juridisch adviseur gemeente Almere; 
Aan: Paul van der Pol, coördinator bevolkingszorg. 
Datum: 25 september 2013 
 
Beste Paul, 
Naar aanleiding van je verzoek om je te adviseren over wie bevoegd is een besluit te nemen over de 
regionale organisatie bevolkingszorg heb ik me verdiept in de Wvr, het besluit veiligheidsregio’s en de beide 
GR’s (Flevoland en Gooi- en Vechtstreek) 
 
Kort samengevat kom ik tot de volgende overwegingen en conclusie: 
 
Bevolkingszorg 
 
Artikel 18 van de wet Veiligheidsregio’s 2010 bepaalt dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur 
regels kunnen worden gesteld over de gemeentelijke bevolkingszorg in het kader van rampenbestrijding en 
crisisbeheersing. Van deze bevoegdheid heeft de minister gebruik gemaakt via artikel 2 van het Besluit 
Veiligheidsregio’s. Daarin is bepaald dat het bestuur van de veiligheidsregio zorg draagt voor de inrichting 
van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.  
 
Die hoofdstructuur bestaat onder andere uit een team bevolkingszorg. 
 
De taken van het team bevolkingszorg zijn ook in het besluit vastgelegd. De taken luiden als volgt (artikel 
2.1.3): 
a. Het geven van voorlichting aan de bevolking;  
b. Het voorzien in opvang en verzorging van de bevolking; 
c. Het verzorgen van nazorg voor de bevolking;  
d. Het registreren van de slachtoffers;  
e. Het registreren van schadegevallen, en 
f. Het adviseren van het regionaal operationeel team. 
 
Artikel 2 bepaalt verder de samenstelling van het ROT (regionaal Operationeel Team). In artikel 2.1.4 is 
vastgelegd dat ook bevolkingszorg daarin is vertegenwoordigd. 
 
Overweging: uit de wetgeving vloeit al voort dat het bestuur verantwoordelijk is (‘zorg draagt’) voor de 
inrichting van de hoofdstructuur. Binnen die hoofdstructuur is ook de zorg voor de bevolking opgenomen.  
 
Gezien de wettelijke tekst is het al dan niet opgenomen zijn van de kolom bevolkingszorg in de eigen GR 
niet doorslaggevend voor de vraag of het eigen bestuur daar nog iets over te besluiten of te zeggen heeft. 
De wetgeving zelf bepaalt namelijk dat de bevolkingszorg al in de hoofdstructuur is ingebed. Aan het niet-
opgenomen zijn van de bevolkingszorg in ‘onze’ GR en wel in die van de Gooi- en Vechtstreek mag m.a.w. 
niet die betekenis worden toegekend dat onze GR op dat gebied tekortschiet en mogelijk zelfs aangepast 
zou moeten worden. Dwingende wetgeving gaat in dit geval voor op de GR.  
 
Conclusie: de bevolkingszorg zit al in de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.  
 
Begroting 
Wie is er bevoegd om begrotingsvoorstellen te doen? 
Overweging: Uit onze GR blijkt dat het bestuur van de GR uit een algemeen en een dagelijks bestuur bestaat 
(hoofdstuk 3 artikel 7 e.v.) 
 
* Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de aangesloten gemeenten (art. 8); 
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* Het dagelijks bestuur bestaat uit de leden van het algemeen bestuur (art. 8 lid 3) NB. De GR van Gooi- en 
Vechtstreek beperkt het dagelijks bestuur (art.18 lid 1)  tot de voorzitter en twee leden van het algemeen 
bestuur. Die van ‘ons’ kent niet zo’n beperking hoewel die wel voor de hand ligt omdat zoals het nu is 
geformuleerd het dagelijks bestuur net zo groot kan zijn qua aantal leden als het algemeen bestuur;  
* Onze GR bepaalt in art. 10 dat het algemeen bestuur de zorg heeft voor de controle op het beheer van de 
vermogenswaarden en boekhouding (lid 1 b); 
* Het dagelijks bestuur beheert de inkomsten en uitgaven van het openbaar lichaam 
 
Overweging: het dagelijks bestuur doet m.a.w. de uitgaven ten laste van de begroting, het algemeen 
bestuur controleert of dat goed is gebeurd 
 
Het dagelijks bestuur stelt de ‘ontwerpbegroting’ incl. meerjarenraming vast en stuurt die aan de raden van 
de deelnemende gemeenten (art. 26 en 27). Aangesloten gemeenteraden kunnen daarop hun zienswijze 
indienen (art. 27 lid 2).Het algemeen bestuur stelt uiteindelijk de begroting vast (art. 27 lid 4) 
 
Artikel 27 lid 7 bepaalt dat op ‘wijzigingen van de begroting’ de bepalingen van artikel 27 met uitzondering 
van de daarin genoemde data van overeenkomstige toepassing zijn. 
 
Conclusie: Op een tussentijdse aanpassing van de begroting is artikel 27 van overeenkomstige toepassing zo 
blijkt uit artikel 27 lid 7. Kort samengevat betekent dat: 
1. het dagelijks bestuur stelt een ontwerpbegroting vast; 
2. die wordt aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten toegezonden waarbij zij de 
mogelijkheid hebben een zienswijze in te dienen (gedurende 6 weken na ontvangst van de 
ontwerpbegroting); 
3. bij de vaststelling van de begroting (bevoegdheid algemeen bestuur) worden de evt ingediende reacties 
van de aangesloten gemeenteraden betrokken; 
4. het algemeen bestuur stelt de begrotingswijziging vast; 
5. het besluit tot wijziging wordt binnen twee weken na vaststelling door het algemeen bestuur aan de 
aangesloten gemeenten toegezonden en aan GS van Flevoland; 
 
 
Stemming in het Algemeen bestuur 
Voor de vaststelling en/of wijziging van de jaarlijkse begroting geldt het systeem van gewogen stemmen 
waarbij: 
1. tenminste 3 gemeenten moeten instemmen met het besluit; 
2. een rechtsgeldig besluit kan worden genomen met (gewone) meerderheid van stemmen; 
3. voor het nemen van een besluit de volgende stemverdeling aangehouden wordt: 
Almere: 9 stemmen, Dronten: 2 stemmen; Lelystad: 5 stemmen, Zeewolde: 1 stem, Urk: 1 stem en NOP: 2 
stemmen 
 
Bij het staken van de stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.  
 
Mvrg 
 
JWH 
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10 Mandaat 
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Mandaatbesluit Crisisorganisatie Bevolkingszorg 2013 Flevoland en Gooi en Vechtstreek.  

 

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente XXX      ieder voor 

zover het zijn bevoegdheid betreft; 

 

Gelet op artikel 160 lid 1, onder e, van de Gemeentewet, hoofdstuk 10 van de Algemene wetbestuursrecht, 

artikel 2.2.3 lid 2 en 2.3.1, onder a, e en f, van het Besluit veiligheidsregio’s en de Wet veiligheidsregio’s; 

 

Overwegende dat: 

 dat het Bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek op 8 december 2011 en het bestuur 

van de veiligheidsregio Flevoland op 21 december 2011 het regionaal crisisplan voor de 

veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek hebben vastgesteld, waarin o.a. is opgenomen 

de operationele hoofdstructuur voor ook de kolom bevolkingszorg; 

 dat hierin specifiek de functies van Officier van Dienst bevolkingszorg, Algemeen Commandant 

Bevolkingszorg en hoofden taakorganisatie bevolkingszorg worden genoemd; 

 dat het van belang is, voor de uitvoering van deze operationele functies bevolkingszorg ten 

behoeve van de getroffen gemeente(n) een aantal specifieke bevoegdheden te mandateren.  

 

 

Besluit 

 

vast te stellen het navolgende besluit mandaat, volmacht en machtiging crisisorganisatie onderdeel 

Bevolkingszorg 2013: 

 

Artikel 1 Verlenen mandaat 

Aan de in het onderstaande schema genoemde functionarissen wordt mandaat, volmacht en /of machtiging 

verleend om in naam en onder verantwoordelijkheid van het bevoegde bestuursorgaan bevoegdheden uit 

te oefenen, privaatrechtelijke handelingen te verrichten of handelingen te verrichten die noch een besluit, 

noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn. 

 

 

 Bevoegdheid Functionaris Bijzonderheden 

1.  Alarmeren en opschalen van 

(onderdelen van) het 

regionale team 

Bevolkingszorg 

Dienstdoende functionaris 

binnen functiestructuur 

bevolkingszorg 

 

2.  Uitvoeren taken Regionale 

Crisisplan en processen 

bevolkingszorg 

Dienstdoende functionaris 

binnen functiestructuur 

bevolkingszorg 

Na alarmering en zonder 

separate opdracht of 

instructie 

3. Opdrachten verlenen aan 

externen tot en met GRIP 1 

Officier van Dienst 

Bevolkingszorg 

In een buitengewone 

omstandigheid om de 

gevolgen van een dreigende 

ramp of calamiteit te 

bestrijden of te beperken. 
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4. Opdrachten verlenen aan 

externen vanaf GRIP 2 

Algemeen commandant 

Bevolkingszorg 

In een buitengewone 

omstandigheid om de 

gevolgen van een dreigende 

ramp of calamiteit te 

bestrijden of te beperken. 

5. Uitgaven doen tot een bedrag 

van € 15.000,- 

Officier van Dienst 

Bevolkingszorg 

Ten tijde van een incident ter 

bestrijding van dit incident 

6.  Uitgaven doen tot een bedrag 

van € 50.000,- 

Algemeen commandant 

Bevolkingszorg 

Ten tijde van een incident ter 

bestrijding van dit incident 

7. Uitgaven doen tot een bedrag 

van € 1000,- 

Dienstdoende hoofden 

taakorganisaties 

Bevolkingszorg 

Ten tijde van een incident ter 

bestrijding van het incident 

 

 

Artikel 2 Reikwijdte mandaat 

Op het mandaat, de volmacht en de machtiging zijn géén specifieke beperkingen van toepassing. 

 

Artikel 3 Citeertitel 

Dit besluit kan worden aangehaald als: "Mandaatbesluit Crisisorganisatie Bevolkingszorg 2013 Flevoland en 

Gooi en Vechtstreek” 

 

Artikel 4 Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking,. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van ……. op ……….2013 en aldus 

vastgesteld door de burgemeester van ……………..op ……….. 2013 

 

Het college van burgemeester en wethouders (voor zijn bevoegdheden), 

De secretaris,     De burgemeester, 

 

   

………… ……………  ………………………… 

(handtekening)     (handtekening) 

 

De burgemeester (voor zijn/haar bevoegdheden), 

 

 

……………………………………… 
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(handtekening) 

  


