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1. Inleiding 

 

1.1. Algemeen 
Op 8 oktober 2021 vindt in de Veiligheidsregio Kennemerland een systeemtest plaats. Deze systeemtest toetst de 
organisatie op hoofdstuk 4.3 van het Toetsingskader Multidisciplinaire Taakuitvoering Veiligheidsregio’s 1. 
 
De volgende teams nemen deel:  
• Meldkamer (MK)  

• Commando Plaats Incident (CoPI)  

• Operationeel Team (OT)  

• Beleidsteam (BT)  

• Backoffice Bevolkingszorg  

• Regionaal Actiecentrum Communicatie (RAC) 
• Informatiemanagement 
De deelnemers aan de systeemtest worden zoals bij een echte ramp/crisis onverwacht gealarmeerd2. 
De systeemtest vindt plaats in de gemeente Uitgeest.  
 

1.2. Casus 

De meldkamer politie krijgt een melding binnen dat een busje in de gevel van basisschool De Kornak is gereden. De 
bestuurder van het busje is in de bocht van de Benningskamplaan onwel geworden en zit bekneld. Eén leerling is 
geraakt door het busje en raakt zwaargewond. Na zeven minuten is de politie ter plaatse. Wanneer de agenten naar 
het busje lopen, explodeert deze.  
 

De bestuurder, één leerling (6 jaar) en één van de agenten zijn dodelijk verwond en overlijden ter plaatse. 
De tweede agent raakt ernstig gewond. Deze overlijdt 30 minuten na de explosie tijdens vervoer naar het ziekenhuis 
in de ambulance. Door de explosie raken kijkers en helpers gewond. 
Meerdere omstanders en de school zelf doen melding van de explosie en brand. 
 

Door de woonwijk blijkt al een spoor van vloeistof op de weg te liggen, vanaf de Kalverkamplaan, aan de Kromme 
Sloot naar de Benningskamplaan. Er hangt een zure lucht rond de bestelbus en in de school. Dichtbij3 krijgen mensen 
tranende ogen en een bijtend gevoel in neus en keel.  
 

 

 
1 Toetsingskader Multidisciplinaire Taakuitvoering Veiligheidsregio’s, Inspectie Justitie en Veiligheid versie 4.0 maart 2018 
2 De veiligheidsregio heeft alleen bekend gemaakt dat de systeemtest in een tijdspanne van één week gaat plaatsvinden. 
3 In de hal waar de bestelbus is binnengereden en enkele meters om de bus in de buitenlucht 
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1.3. Afkortingenlijst 
In dit evaluatieverslag gebruiken we een aantal afkortingen: 

AC  Algemeen Commandant 

AC-B  Algemeen Commandant Brandweerzorg 

AC-Bz  Algemeen Commandant Bevolkingszorg  

AC-G  Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg 

AC-P  Algemeen Commandant Politiezorg 

AGS  Adviseur Gevaarlijke Stoffen 

AOV  Ambtenaar Openbare Veiligheid 

BOB  Beeld-, Oordeels- en Besluitvorming 

BT  Beleidsteam 

Bz  Bevolkingszorg 

CaCo  Calamiteitencoördinator 

CA-OT  Communicatieadviseur Operationeel Team 

CA-BT  Communicatieadviseur Beleidsteam 

CCB  Conflict- en Crisisbeheersing 

CoPI   Commando Plaats Incident  

EOD  Explosieven Opruimingsdienst 

GAGS  Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen 

GRIP  Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure 

BT  Beleidsteam  

IM  Informatiemanager 

IM-CoPI  Informatiemanager Commando Plaats Incident 

IM-OT  Informatiemanager Operationeel Team 

IM-BT  Informatiemanager Beleidsteam 

LCMS  Landelijk Crisis Management Systeem 

LTFO  Landelijk Team Forensische Opsporing 

MK   Meldkamer 

OL  Operationeel Leider 

OvD  Officier van Dienst 

OvD-B  Officier van Dienst Brandweer 

OvD-Bz  Officier van Dienst Bevolkingszorg 

OvD-G  Officier van Dienst Geneeskundige Zorg 

OvD-P  Officier van Dienst Politie 

OT   Operationeel Team   

RAC  Regionaal Actiecentrum Communicatie  

PD  Plaats Delict 

SA  Strategisch Adviseur 

SA-P  Strategisch Adviseur Politie 

SIS  Slachtoffer Informatie Systematiek (Verwanteninformatie) 

VRK  Veiligheidsregio Kennemerland 
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2. Toetsingskader en opzet evaluaties 
 
In het toetsingskader van de Inspectie Justitie en Veiligheid versie 4.0 maart 2018 staan de onderstaande eisen: 

A. De meldkamer zorgt bij aanvang en tijdens een incident of crisis voor tijdige alarmering en informatie-
uitwisseling door eenduidige aansturing.  

 

B. De crisisorganisatie stuurt en coördineert de operationele en bestuurlijke aanpak van een incident of 
crisis effectief en efficiënt. 

 

C. De crisisorganisatie en de extern betrokken partners beschikken over tijdige, actuele en relevante 
informatie gedurende een incident of crisis.  

 

D. Met verschillende doelgroepen (zoals getroffenen, media, bevolking, verwanten en de interne 
organisatie) wordt tijdig, doelgericht en regelmatig gecommuniceerd over het incident of de crisis. 

 

E. Na afschaling is sprake van een duidelijke overdracht van activiteiten van de crisisorganisatie naar de 
‘nafase’-organisatie. Daarbij zijn vervolgactiviteiten belegd.  

 
De mogelijke antwoorden zijn: Ja – Deels – Nee – N.v.t.  

Toetsingskader 

Ja
 

D
e

e
ls

 

N
e

e
 

N
.v

.t
. 
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Naast het toetsingskader zijn voor de observaties en deze evaluatie andere documenten gebruikt zoals het regionaal 

crisisplan en de onderstaande factsheet Crisisplan VRK 2019. 
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3. Observaties, analyses en aanbevelingen  
Hieronder staan de observaties, analyses en aanbevelingen per team.  
 

3.1. Meldkamer (MK) 
 

Toetsingskader 

Ja
 

D
e

e
ls

 

N
e

e
 

N
.v

.t
. 

A.1  Er is 24/7 een multidisciplinaire functionaris (Calamiteitencoördinator of CaCo) 
beschikbaar.  

    

Toelichting + analyse: 

• De CaCo is aanwezig in de meldkamer.  

• De CaCo coördineert de inzet met de verschillende monodisciplines. 

• Naast de CaCo is een CaCo in opleiding aanwezig. Hij vult LCMS en voert opdrachten van de CaCo uit. 
• Het incident is om 09.03 uur in LCMS gestart.   
▪ De CaCo coördineert tussen de drie disciplines     

Toelichting + analyse: 

• De CaCo loopt continu naar de verschillende monodisciplines.  

• Om 08.58 uur komt de eerste melding binnen bij de brandweer, de brandweer meldt dit bij de CaCo. 

• Om 09.06 uur kondigt de CaCo op basis van de eerste beelden GRIP 1 af.  

• De CaCo roept de aanrijdende diensten op via de portofoon.  

▪ De CaCo zorgt voor eenduidige aansturing     

Toelichting + analyse: 

• De CaCo waarborgt dat alle disciplines dezelfde informatie en input krijgen.  
Voorbeeld:  
Hij verplaatst de CoPI-unit naar een locatie buiten het verwachte effectgebied (van de 
Benningskamplaan 20 naar de Kalverkamplaan 2). Dit doet hij in verband met: 

• De veiligheid van de hulpverleners 

• Het drugsafvalspoor 

▪ De CaCo neemt de eerste noodzakelijke besluiten ten behoeve van de 
operationele inzet 

    

Toelichting + analyse: 

• De CaCo neemt de eerste besluiten. Deze geeft hij door aan de betreffende functionaris 
(meldkamercentralist en/of Leider CoPI). Onder andere: 

• 09.06: Besluit GRIP 1. Alarmering Leider CoPI. (Alarmering komt 09.08 uur binnen op de piepers) 
09.07: Opdracht aan Real-Time Intelligence Center (RTIC). om kritische objecten op te zoeken in 
de omgeving van de plaats incident 

• 09.13: Informeren van ProRail, NS, Rijkswaterstaat en Schiphol in verband met effecten 

• 09.14: De CaCo belt de operationeel leider en adviseert opschaling naar GRIP 2  

• 09.16: GRIP 2 op de piepers 

• De CaCo roept de (aanrijdende) hulpdiensten regelmatig op om de eigen veiligheid continu in de 
gaten te houden.  

• In verband met een drugsafvalspoor geeft de CaCo opdracht de CoPI-unit te verplaatsen naar een 
locatie buiten het verwachte effectgebied. 

▪ De CaCo zorgt voor interne en externe informatie-uitwisseling     

Toelichting + analyse: 

• De CaCo laat direct LCMS vullen door de CaCo in opleiding, de tweede CaCo krijgt hier om 09.02 uur 
opdracht toe. Om 09.03 uur start de activiteit in LCMS.  

• De CaCo heeft regelmatig contact met de Leider CoPI of OL via de portofoon. Deze informatie-
uitwisseling verloopt rustig en duidelijk.  
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A.2 De meldkamer alarmeert en informeert tijdig de juiste interne en externe 
functionarissen en eenheden/teams (indien nodig ook bijvoorbeeld een liaison 
vitaal en/of een buurregio).  

    

Toelichting + analyse: 

• Om 09.06 uur kondigt de CaCo GRIP 1 aan.  

• Deze alarmering komt 09.08 uur binnen op de piepers van de CoPI-functionarissen.  

• Na alarmering heeft de CaCo contact met de Leider CoPI om de ondertussen bekende informatie 
over het incident te delen. 

• De CaCo laat om 09.12 uur de CaCo in opleiding de volgende externen informeren:  

• ProRail 

• NS 

• Rijkswaterstaat en  

• Schiphol.  
Dit in verband met de rook die over (toegangs)wegen trekt. 

A.3 De meldkamer informeert de bevolking met NL-Alert en/of WAS (indien nodig)     

Toelichting + analyse: 

• Om 09.21 uur adviseert de CaCo om een NL-Alert uit te geven. Dit bespreekt hij met de Leider CoPI. 
De brandweer stelt een tekst op.  

• Om 09.24 uur heeft de CaCo weer overleg met de Leider CoPI over het NL-Alert. Voorsteltekst: 
‘Ramen en deuren sluiten, mechanische ventilatie uit. Houd de website van de Veiligheidsregio 
Kennemerland in de gaten.’ 

• Om 09.33 uur stuurt de meldkamer het NL-Alert uit. 

A.4 De meldkamer bewaakt de opkomst en (her)alarmeert als dit nodig is     

Toelichting + analyse: 

• De meldkamer vindt het incident GRIP 3 ‘waardig’. De CaCo neemt contact op met de Leider CoPI en 
OL. 

• Voor de OL zoekt de CaCo het nummer van de burgemeester van Uitgeest.  

• Om 09.54 uur neemt de OL contact op met de burgemeester om advies GRIP 3 te bespreken. De 
burgemeester besluit op dat moment geen GRIP 3 af te geven.  

A.5 De meldkamer past de inzet aan op verzoek van de teams of functionarissen     

Toelichting + analyse: 

• De meldkamer bewaakt of de verschillende monodisciplines opschalen en wat nog extra nodig is. Zo 
wil de OVD-BZ om 09.21 uur intern opschalen, en vraagt de meldkamer om de backoffice 
bevolkingszorg op te schalen.  

• De brandweer wil om 09.25 uur met spoed de AGS oproepen in verband met het mogelijke XTC-
spoor. De meldkamer roept de AGS op.  

A.6 De meldkamer zorgt voor het delen, bundelen, verrijken en veredelen van 
informatie tussen de drie disciplines 

    

Toelichting + analyse: 

• De CaCo geeft om 09.02 uur de opdracht om LCMS te vullen.  

• De CaCo overlegt met de verschillende centralisten van de monodisciplines – één per discipline.  

• Het eerste overleg tussen de CaCo en centralisten vindt om 09.45 uur plaats. De CaCo geeft een 
eerste beeld en vraagt de monodisciplines dit aan te vullen. De CaCo houdt een rondvraag: ‘Zijn er 
vragen?’ 

 

  

Print screen scherm CaCo, 09.39 uur 
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3.2. Commando Plaats Incident (CoPI) 

 
Presentielijst 
 

Functie  Tijdstip aanwezig  

Leider CoPI 09.35 

(Hoofd)officier van Dienst Brandweer 09.22 en 09.58 

Officier van Dienst Geneeskundig 09.44 

Officier van Dienst Politie 09.14 

Officier van Dienst Bevolkingszorg 09.55 

Voorlichter van dienst 10.05 

Informatiemanager CoPI 09.22 

Geo-plotter CoPI 09.55 

Liaison externe/vitale partners 10.15 

Hoofd BHV school 09.22 

• Voorlichter van dienst was verlaat door problemen met het navigatiesysteem. 

• Hoofd BHV van de school heeft niet deelgenomen aan de CoPI-overleggen, wel was hij aanwezig bij het 
motorkapoverleg.  

 

Toetsingskader 

Ja
 

D
e

e
ls

 

N
e

e
 

N
.v

.t
. 

B.1  Het CoPI werkt conform procedures, richtlijnen en handboeken en passen 
maatwerk toe als specifieke omstandigheden van het betreffende incident hiertoe 
aanleiding geven 

    

Toelichting + analyse: 

• De Leider CoPI komt om 09.35 uur aan bij het incident. Daar overlegt hij met de OvD-P over de 
situatie.  

• De Informatiemanager CoPI besluit in overleg met de OvD-B om de CoPI-unit neer te zetten op de 
locatie Klaverkamplaan. De OvD-B wil voorkomen dat hulpverleningsvoertuigen door het spoor van de 
verongelukte bestelbus rijden en de CoPI-unit in onveilig 
gebied staat. 

• Om 09.45 uur start de Leider CoPI het eerste CoPI-
overleg. Hierbij zijn aanwezig in de CoPI-unit: OvD-P, 
OvD-G, IM-CoPI en Leider CoPI.  

• De beslissing om CoPI 1 te starten neemt de Leider CoPI 
met het argument dat een CoPI-overleg gestart moet 
worden binnen 30 minuten na afkondiging GRIP 1.  

• De Leider CoPI geeft aan dat hij ook de OvD-B 
vertegenwoordigt in CoPI 1. Zij hebben elkaar 
gesproken.   

• Tijdens CoPI 1 komen om 10.00 uur de functionarissen  
OvD-Bz en HOvD-B binnen. Dit is 42 minuten na 
alarmering GRIP 1 door de meldkamer.  

• Volgens het crisisplan is de opkomsttijd voor het CoPI 30 minuten, behalve voor de OvD-Bz (deze heeft 
een opkomsttijd van 60 minuten.   

• De Leider CoPI werkt tijdens de diverse CoPI’s conform de BOB-structuur. Hij houdt zichzelf en de 
CoPI-functionarissen aan de BOB-structuur en is daarin consequent.  
Voorbeeld: Tijdens CoPI 2 vertelt de OvD-G bij het gezamenlijk beeld over zijn knelpunten, hierop 
corrigeert de Leider de OvD-G en geeft aan eerst het beeld met elkaar te vormen.  
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B.2 Binnen en tussen de teams en functionarissen van de crisisorganisatie en externe 
partners vindt regelmatige afstemming en informatie-uitwisseling plaats en is 
duidelijk wie wat doet in het kader van de operationele en bestuurlijke aanpak op 
basis van rol, verantwoordelijkheid en verwachtingen 

    

Toelichting + analyse: 

• Er vinden diverse afstemmingen en informatie-uitwisseling plaats: 

• Na CoPI 1 heeft de Leider CoPI telefonisch overleg met de OL. Hij maakt de afspraak dat: OvD-G 
gaat over het slachtofferbeeld, OvD-B gaat over de redding en veiligheid, OvD-P gaat over 
opsporing. 

• In de vier CoPI-overleggen wordt door de functionarissen multi-informatie uitgewisseld met 
elkaar. De CoPI-functionarissen halen de informatie vanuit het veld, tussen de CoPI-overleggen 
door. 

• Buiten de CoPI’s om vindt er overleg plaats tussen: OvD-Bz en voorlichter van dienst, OvD-P en 
HOvD-B, en HOvD-B, OvD-G en OvD-P. 

• Voor aanvang van CoPI 1 is er een overleg met het Hoofd BHV van de school en de Leider CoPI 
tijdens een motorkapoverleg. Daarna is het Hoofd BHV niet meer meegenomen in de observaties. 

B.3 Het CoPI adviseert over operationele, tactische (en strategische) vraagstukken      

Toelichting + analyse: 

• Het CoPI adviseert voornamelijk over operationele vraagstukken. 

• De Leider CoPI besluit met de CoPI-functionarissen in CoPI 2 dat de bron voor het CoPI is en de 
effecten voor het OT. Na opschaling legt het CoPI een aantal vraagstukken bij het OT neer, waaronder: 

• Opvanglocatie 

• Social media 

• Effectgebied  

• De Leider CoPI overlegt na elk CoPI telefonisch met de OL over de besproken punten en adviezen. 

B.4 Het is duidelijk op welke vraagstukken door wie een besluit of actie moet worden 
genomen (ten aanzien van de operationele en strategische sturing) 

    

Toelichting + analyse: 

• In CoPI 1 besluit de Leider CoPI met de aanwezige functionarissen (OvD-P, OvD-G, IM CoPI) dat de 
scheiding brug/water (Kromme Sloot) het brongebied is.  

• Tijdens de diverse COPI’s worden (operationele) besluiten genomen. Enkele voorbeelden zijn: 
CoPI 1: 

• Pand plaats delict (PD) inclusief spoor van het voertuig 

• Bron is het eilandje (AGS) 

• Veilig gebied 100 meter rondom; daarbinnen alleen brandweer 

• Volgende CoPI: 10.30 uur 
CoPI 2: 

• Bewoners van huizen waar de ramen eruit gesprongen zijn: evacueren of laten zitten? 
Geen direct gevaar (HOvD-B), daarna advies vrijwillig panden te verlaten 

• 50 meter rondom de school is veilig (AGS) 

• Milieu-afval moet professioneel verwijderd worden (AGS, actie voor OvD-Bz) 

• In persbericht spreekt voorlichting over vermoedelijke doden (volgens de waarneming van de 
media liggen er mensen op straat) 

• Volgende CoPI: 11.15 uur 
CoPI 3: 

• Handelingsperspectief GAGS: Bij klachten prikkende ogen in de buitenlucht verblijven, klachten 
niet weg na 30 minuten contact opnemen huisarts 

• Volgende CoPI: 12.00 uur 
CoPI 4: 

• Nazorg via OT 

• OvD-Bz blijft contact houden met de politieleider onderzoek plaats delict 

• De functionarissen in het CoPI weten duidelijk adviezen te geven bij de diverse operationele 
vraagstukken. (Knel)Punten over het effectgebied legt het CoPI na opschaling neer bij het OT. Het CoPI 
geeft geen advies over bijvoorbeeld een opvanglocatie.  
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B.5 Het CoPI stemt regelmatig af of:  

▪ het bijstellen van de operationele aanpak en sturing nodig is     

▪ de huidige inzet van functionarissen nog passend is bij het incident     

▪ de continuïteit van de crisisorganisatie gegarandeerd wordt gedurende het 
incident 

    

▪ advies/aansluiting van experts en externe netwerkpartners nodig is     

Toelichting + analyse: 

• De IM-CoPI start de diverse CoPI’s met een gezamenlijk beeld. Hierop geven de diverse 
functionarissen aanvullingen en ook bijstelling. Bijvoorbeeld: Voor aanvang CoPI 1 verplaatsing van de 
CoPI-unit in verband met onbekend vloeistofspoor. Andere voorbeelden van zaken die het CoPI 
bijstelt:  

• In CoPI 1: Bron/effectgebied en veilig gebied 100 meter rondom de school, daarbinnen alleen 
brandweer aanwezig 

• In CoPI 2: Functionarissen willen een handelingsperspectief voor burgers met prikkelende 
luchtwegen en ogen 

• In CoPI 3: Effectgebied verkleinen (advies AGS) 

• In CoPI 4: Afschalen CoPI naar een bilateraal overleg tussen OvD-Bz en OvD-P 

• Tijdens de diverse CoPI’s bespreekt het team de knelpunten na de beeldvorming. Hierin bespreekt het 
team ook de inzet. Voorbeeld in CoPI 1: Wat is veilig en onveilig gebied voor de hulpverleners?  
Deze afstand stelt het team in CoPI 2 bij tot 50 meter vanaf het incident.  

• Voor aanvang van CoPI 1 heeft de HOvD-B contact met het Hoofd BHV van de Kornak. De Leider CoPI 
neemt geen besluit om het Hoofd BHV deel te laten nemen aan het CoPI. Na het eerste CoPI-overleg is 
het Hoofd BHV niet meer ter plaatse. Dit is volgens de CoPI-functionarissen een gemis, maar de 
functionarissen zoeken geen contact met het Hoofd BHV.   

• De AGS sluit op verzoek van de HOvD-B aan bij CoPI 2. 

• Tijdens CoPI 2 doet de Leider CoPI een emotiecheck bij de OvD-P in verband met de twee overleden 
agenten. De OvD-P geeft aan dat hij de situatie aankan. 

• De functionarissen maken geen melding over continuïteitsproblemen gedurende het incident. 

• Het CoPI vraagt advies van experts en externe netwerkpartners. Bijvoorbeeld: 
o Gevaar vrijgekomen stof (advies AGS) 
o Veilig/onveilig gebied voor hulpverleners (advies AGS) 
o Stabiliteit school (advies bouw- en woningtoezicht) 
o Afsluiten riolen in verband met mogelijke milieuproblemen (waterschap) 
o Plaats delict inclusief onderzoek EOD en landelijke forensische onderzoek (politie) 
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B.6 De gekozen aanpak/interventie sluit aan bij:  

▪ beoogde effecten en resultaten     

▪ benoemde doelstellingen en uitgangspunten     

▪ de specifieke omstandigheden van het incident in de context van de regio     

▪ het actuele beeld van het incident     

▪ de mogelijkheden van de hulpverleningsdiensten     

▪ de mate van zelfredzaamheid van de bevolking/maatschappij     

▪ de zorgbehoefte van de getroffenen     

▪ prioritering en uitgewerkte scenario’s     

▪ eventuele initiatieven van burgers en bedrijven     

Toelichting + analyse: 

• De effecten van de gekozen aanpak/interventie zijn:  

• De brandweer bestrijdt de brand.  

• De AGS staat de brandweer bij met adviezen over de vrijgekomen gevaarlijke stof en effecten 
hiervan. 

• De GHOR zorgt voor opvang van de slachtoffers met behandeling, het stabiliseren van de 
slachtoffers en het vervoer vanuit het gewondennest naar de ziekenhuizen. 

• De OvD-Bz zorgt voor opvang van getroffenen en doorgang infrastructuur samen met de politie. 
Om 10.27 uur wil de OvD-Bz SIS opstarten. SIS is om 11.02 uur echt actief. 

• De OvD-P en OvD-Bz zorgen voor de registratie van getroffenen.  

• Tijdens CoPI 2 meldt de AGS dat het riool moet worden afgesloten. Dit regelt het CoPI via het 
waterschap in CoPI 3. 

• OvD-P meldt in CoPI 3 dat er veel pers aanwezig is bij het incident. Voorstel OvD-P naar voorlichter 
van dienst: Perslocatie inrichten buiten het gebied. 
De OvD-G meldt in CoPI 3 dat er twee kinderen vermist zijn. De OvD-P schaalt op via de recherche. In 
CoPI 4 meldt de OvD-P dat de kinderen terecht zijn. 

• Doelen en uitgangspunten zijn:  

• Veilig werken voor de hulpverleningsdiensten 

• Bestrijden van de brand 

• Medische hulpverlening voor de slachtoffers 

• Slachtofferbeeld bijhouden in het CoPI door de OvD-G 

• Het CoPI neemt de impact en de betrokkenheid van kinderen bij het incident mee als specifieke 
omstandigheid. Dit benoemt de Leider CoPI in CoPI 1. 

• Via LCMS en de diverse CoPI’s houden de functionarissen het actuele beeld van het incident bij. 
Daarnaast zorgt de GEO-plotter voor een plot van de situatie en het effectgebied. 

• Het CoPI maakt gebruik van een AGS en GAGS, de EOD en Landelijk Team Forensische Opsporing en 
het team Specialisme Technische Hulpverlening. 

• In CoPI 3 stelt de OvD-Bz voor of ook de speciale eenheden van Urban Search and Rescue ingezet 
kunnen worden. Dit ontkrachten de HOvD-B en Leider CoPI met als reden dat er geen slachtoffers 
onder het puin liggen. 

• In CoPI 2 geeft de HOvD-B advies aan de bewoners waarbij de ramen uit het huis zijn gesprongen om 
vrijwillig de huizen te verlaten. De HOvD-B geeft dit advies omdat direct gevaar volgens hem voorbij is. 

• In CoPI 3 geeft de GAGS een handelingsperspectief voor de burgers. 

• Bevolkingszorg opent een informatienummer voor vragen. 

• De zorgbehoefte zet het CoPI weg bij het OT. 

• De prioriteit binnen het CoPI is veilig werken. 

• In CoPI 4 spreekt het CoPI over het scenario met tijdsplanning van het verloop van het incident. Hierin 
neemt het CoPI mee: de tijd voor het politieonderzoek en het schoonmaken (inclusief verwijderen van 
de gevaarlijke stoffen) en het vrijgeven van het gebied voor de bewoners. 

• De openbare basisschool De Wissel zorgt voor opvang van de getroffenen. 
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B.7 De Leider CoPI komt op basis van een beeld (van het incident) tot een oordeel en 
tot een gewogen en vastgelegd besluit.  

    

Toelichting + analyse: 

• De Leider CoPI vraagt vanaf CoPI 2 de IM-CoPI een totaalbeeld te schetsen van het incident. Daarna 
vullen de CoPI-functionarissen extra informatie aan. Dan volgt de oordeelsvorming met knelpunten, 
gevolgd door de besluitvorming.  

• De Leider CoPI houdt de CoPI-functionarissen aan de BOB-structuur. Een CoPI-functionaris vraagt 
bijvoorbeeld ‘Hoe zit het met de afzettingen?’ tijdens de beeldvorming, waarop de Leider CoPI 
aangeeft dat deze vraag in de oordeelsvorming aan bod komt. 

C.1 De functionarissen, teams en externe partners (vitale partners, buurregio’s, buurlanden en Rijk) delen 
de benodigde informatie met elkaar over:  

▪ het beeld van het incident     

▪ omgevingsbeeld/analyse     

▪ de doelstellingen en uitgangspunten op operationeel, tactisch en strategisch 
niveau 

    

▪ de besluiten     

▪ de aanpak     

▪ de getroffen maatregelen     

▪ de prognose     

▪ de mogelijk uitgewerkte scenario’s     

▪ communicatieberichten     

Toelichting + analyse: 

• Met behulp van LCMS en het plot worden de functionarissen in de diverse CoPI-overleggen 
geïnformeerd.  

• De IM-CoPI deelt ook relevante informatie uit de meldkamer, OT en BT. 

• De plotter zorgt via het plot voor een omgevingsbeeld van kwetsbare instellingen en locaties. De 
plotter houdt op het plot ook het effect en brongebied bij. De meldkamer maakt een klachtenplot.  

• De CoPI-functionarissen werken vooral op operationeel niveau. Tactische en strategische zaken legt 
het CoPI zonder aanvullend advies neer bij het OT. Bijvoorbeeld:  

• De vraag waarom er GRIP 3 is afgekondigd  

• Inrichten opvanglocatie(s) en registratie van mensen in de opvanglocatie(s) 

• De leden van het COPI delen in de diverse CoPI-overleggen de besluiten.  

• De besluiten zijn minder goed terug te vinden in LCMS. Bij de genoteerde besluiten in LCMS is niet 
duidelijk tijdens welk CoPI dit besluit genomen is (mogelijk ook met tijd). 

• Het CoPI bespreekt de aanpak consistent tijdens het totaalbeeld.  

• De getroffen maatregelen stemt het CoPI af met anderen. Voorbeelden:  

• De HOvD-B vraagt de AGS aanwezig te zijn tijdens CoPI 2. De AGS geeft advies over de gevaarlijke 
stof. Het CoPI vraagt de GAGS een handelingsperspectief te geven voor getroffenen met klachten 
van de gevaarlijke stof. 

• De HOvD-B overlegt met het waterschap over het afsluiten van de riolen om te voorkomen dat 
het drugsafval in het riool terechtkomt. 

• Bouw- en woningtoezicht komt ter plaatse om woningen te controleren na de explosie. 

• De politie zet het gebied ruim af en het CoPI stelt de afzettingen in diverse overleggen bij.  

• Voorlichter van dienst overlegt na ieder CoPI met de Leider CoPI en OvD-Bz over de informatie 
voor de pers. En schakelt na elk CoPI-overleg met de pers. 

• Alleen in CoPI 4 bespreken de functionarissen de prognose van het incident.  

• Het CoPI bespreekt niet nadrukkelijk mogelijke scenario’s. Het CoPI past het scenario denken niet toe, 
het staat niet stil bij ‘wat als’ en vooruitkijken op de situatie. 

• Voor CoPI 1 is een NL-Alert uitgegaan, met de mededeling: Ramen en deuren sluiten, airco uit.  

• In CoPI 3 besluit de Leider CoPI geen eind NL-Alert te laten afgeven. Het argument vanuit de 
voorlichter van dienst is dat het huidige NL-Alert verwijst naar de informatie op de website van VRK. 

• In CoPI 4 leest de IM-CoPI voor dat het hoofd RAC een eind NL-Alert afgeeft. De voorlichter van dienst 
geeft aan alleen whatsapp berichten van de RAC te hebben ontvangen, waaronder het advies over de 
eind NL-Alert, maar nog geen einde. 
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C.2 Het CoPI controleert of cruciale informatie is overgekomen.      

Toelichting + analyse: 

• Via LCMS houdt de IM-CoPI continu de informatie bij.  

• In elk CoPI-overleg benoemt hij de nieuwe informatie (bij het totaalbeeld).  

• De CoPI-functionarissen hebben tussen de CoPI-overleggen contact met het veld en de OT-
functionarissen, en verifiëren de informatie met elkaar.  

• De Leider CoPI heeft tussen de diverse CoPI-overleggen telefonisch overleg met de OL. 

E.1 De overdracht naar de nafase is gebaseerd op een diagnose van:  

▪ de situatie     

▪ omgeving     

▪ vervolgactiviteiten     

Toelichting + analyse: 

• In CoPI 4 geeft de AGS aan dat het brongebied verkleind kan worden, zodat meerdere burgers al terug 
kunnen keren naar huis. Dit komt mede door het eind NL-Alert dat het hoofd RAC uitstuurt. Hierin 
staat dat burgers al terug kunnen keren naar huis.   

• Na de opschaling laat het CoPI de effecten en omgeving bij het OT. Dit geldt ook voor de nafase.  

• In CoPI 4 adviseren de CoPI-functionarissen het CoPI terug te schalen naar alleen ‘OvD-P en OvD-Bz’. 
Hierbij geeft de Leider CoPI aan wel stand-by te zijn met HOvD-B en OvD-G als inzet weer nodig is. 

• Vanuit de diverse CoPI’s werken de functionarissen naar een uiteindelijke afschaling. In CoPI 3 is waar 
te nemen dat het aantal actiepunten afneemt.  

• In CoPI 4 besluit het CoPI af te schalen. 

E.2 Daarbij zijn de volgende punten duidelijk:  

▪ de situatie     

▪ omgeving     

▪ vervolgactiviteiten     

▪ taken en verantwoordelijkheden     

▪ moment van overdracht of overgangsfase     

▪ op maat communicatie naar de doelgroepen (bevolking) hierover zowel op 
proces als inhoud 

    

Toelichting + analyse: 

• Het effectgebied wordt in CoPI 4 verkleind. Hierdoor is het gebied weer toegankelijk voor burgers.  

• Er is tot CoPI 4 onduidelijkheid over de vraag of na de inrijding van het busje in de school eerst brand 
is ontstaan of eerst een explosie. In CoPI 4 bevestigt de HOvD-B dat de explosie eerst plaatsvindt, 
gevolgd door de brand. 

• De omgeving inclusief opvanglocatie blijft in de nafase bij het OT. 

• De vervolgactiviteiten van het CoPI bestaan onder andere uit: 

• Monitoren social media 

• Psychosociale nazorg door de GHOR 

• Onderzoek door de politie  

• Opruimen van de gevaarlijke stof door een professioneel bedrijf  

• Het teruggaan van de bewoners naar de woningen na goedkeuring bouw- en woningtoezicht 

• De Leider CoPI schaalt in COPI 4 af naar OvD-P en OvD-Bz. Hierbij zijn de volgende 
verantwoordelijkheden/vervolgactiviteiten voor de nafase in CoPI 4 vastgesteld: 

• Onderzoek PD door politie 

• Schoonmaak gebied en opvang burgers en terug naar de woningen door bevolkingszorg 

• Overige zaken effectgebied via OT 

• Persberichten uitgeven over de duur van het incident door voorlichting 

• De voorlichter van dienst legt de communicatie naar de bevolking neer bij het OT. 

• De CoPI-functionarissen maken in CoPI 4 afspraken en vragen alle leden of afschalen naar politie en 
bevolkingszorg binnen de lijn ligt. Hierbij vormt het team duidelijk een beeld van onderzoek, 
schoonmaken en vrijgeven voor publiek. Alle CoPI-functionarissen zijn het eens met afschaling en het 
bewaken van de continuïteit. Prognose is dat het onderzoek van de politie tot 16.00 uur duurt en 
daarna een professioneel bedrijf de plaats incident c.q. plaats delict schoonmaakt. 
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3.3. Operationeel Team (OT) 
 

Presentielijst  

Functie  Tijdstip aanwezig  

Operationeel Leider 09.32 

Algemeen Commandant Brandweerzorg 09.38 

Algemeen Commandant Geneeskundige zorg 09.20 

Algemeen Commandant Politiezorg 10.00 

Algemeen Commandant Bevolkingszorg 10.10 

Communicatieadviseur OT 09.37 

Informatiemanager OT 09.32 

Liaison Defensie (RMOA) 09.25 
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B.1  Het OT werkt conform procedures, richtlijnen en handboeken en past maatwerk toe 
als specifieke omstandigheden van het betreffende incident hiertoe aanleiding geven 

    

Toelichting + analyse: 

• Het OT werkt in hoofdlijnen conform de vastgestelde procedures et cetera. Hiervan is afgeweken in de 
volgende situaties: 

• De samenstelling van het OT wijkt af van de standaardbezetting. Zonder (waargenomen) 
introductie neemt de AC-P een collega van conflict- en crisisbeheersing (CCB) mee in het OT. 

• De OL werkt met een standaardagenda maar wijkt hiervan incidenteel af:  

• De emotiecheck voert de OL aan het einde van het eerste OT-overleg uit. 

• Het OT stelt niet vast waarom het OT samenkomt en waarop de focus ligt voor het OT: ‘Wat is 
het doel van het OT?’ 

• Bij de beeldvorming ontbreekt een impact- en analyse. 

• Het OT benoemt niet eventuele knelpunten. 

• Alle leden van het OT stemmen in met opschaling naar GRIP 4. De OL onderbouwt dit besluit als 
volgt: ‘Voor het BT moet een technisch voorzitter opkomen, deze rol is geborgd bij de voorzitter 
veiligheidsregio.’  
Een opschaling naar GRIP 3 is passend bij dit scenario. 

• De AC-B en AC-P melden zich pas aanwezig bij de OL in de OT-ruimte bij de eerste OT-vergadering.  

B.2 Binnen en tussen de teams en functionarissen van de crisisorganisatie en externe 
partners vindt regelmatige afstemming en informatie-uitwisseling plaats en is 
duidelijk wie wat doet in het kader van de operationele en bestuurlijke aanpak op 
basis van rol, verantwoordelijkheid en verwachtingen 

    

Toelichting + analyse: 

• De OL stemt verschillende malen (voorafgaand aan OT en daarna) met de Leider CoPI af en informeert 
de burgemeester en locoburgemeester over de ontwikkeling van het incident. De burgemeester is 
tijdens het incident op vakantie, daarom neemt de locoburgemeester zitting in het BT.  

B.3 Het OT adviseert over operationele, tactische en strategische vraagstukken     

Toelichting + analyse: 

• De focus van het OT is vooral operationeel c.q. tactisch. Voorbeelden hiervan zijn: 

• Opvanglocaties  

• Slachtofferbeeld (eigen personeel) 

• Afzettingen 

• Strategische vraagstukken zijn niet behandeld. Bijvoorbeeld: 

• Scenario’s 

• Bestuurlijke dilemma’s 

• Politiek bestuurlijke sensitieve thema’s 

• Toepassen bestuurlijke instrumenten 
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B.4 Het is duidelijk op welke vraagstukken door wie een besluit of actie moet worden 
genomen ten aanzien van de operationele en strategische sturing 

    

Toelichting + analyse: 

• Alle beschreven acties hebben een OT-lid als proceseigenaar.  

B.5 Het OT stemt regelmatig af of:  

▪ het bijstellen van de operationele aanpak en sturing nodig is     

▪ de huidige inzet van functionarissen nog passend is bij het incident     

▪ de continuïteit van de crisisorganisatie gegarandeerd wordt gedurende het 
incident 

    

▪ advies/aansluiting van experts en externe netwerkpartners nodig is     

Toelichting + analyse: 

• Het OT benoemt de acties op operationeel/tactisch niveau.  

• Het OT monitort de voortgang op de acties continu.  

• De OL bespreekt elk OT-overleg de voortgang en vraagt actief uit of aanpassingen nodig zijn.  

• De OL benoemt de impact van het incident en de mogelijke persoonlijke betrokkenheid onder de 
gevallen slachtoffers van de hulpverleningspartners.   

B.6 De gekozen aanpak/interventie sluit aan bij:  

▪ beoogde effecten en resultaten     

▪ benoemde doelstellingen en uitgangspunten     

▪ de specifieke omstandigheden van het incident in de context van de regio      

▪ het actuele beeld van het incident     

▪ de mogelijkheden van de hulpverleningsdiensten     

▪ de mate van zelfredzaamheid van de bevolking/maatschappij     

▪ de zorgbehoefte van de getroffenen     

▪ prioritering en uitgewerkte scenario’s     

▪ eventuele initiatieven van burgers en bedrijven      

Toelichting + analyse: 

• De OL bewaakt de effecten en het resultaat via een flip-over.  

• De OL past de aanpak aan door het wijzigende slachtofferbeeld.  

• Het OT benoemt geen doelstellingen en uitgangspunten.  

B.7 De Operationeel Leider komt op basis van een beeld (van het incident) tot een 
oordeel en tot een gewogen en vastgelegd besluit 

    

Toelichting + analyse: 

• De OL gebruikt de BOB-methode om tot een volledig beeld, oordeel en besluit te komen.  

• De OL laat de IM-OT eerst het beeld vanuit LCMS presenteren, de Algemeen Commandanten vullen dit 
beeld aan.   

 
Derde OT-vergadering 
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C.1 De functionarissen, teams en externe partners (vitale partners, buurregio’s, buurlanden en Rijk) delen de 
benodigde informatie met elkaar over:  

▪ het beeld van het incident     

▪ omgevingsbeeld/analyse     

▪ de doelstellingen en uitgangspunten op operationeel, tactisch en strategisch 
niveau 

    

▪ de besluiten     

▪ de aanpak     

▪ de getroffen maatregelen     

▪ de prognose     

▪ de mogelijk uitgewerkte scenario’s     

▪ communicatieberichten     

Toelichting + analyse: 

• De IM-OT legt de besluitenlijst vast in het LCMS.  

• De Algemeen Commandanten delen de besluiten in de eigen secties.   

• Het slachtofferbeeld is tot het derde OT niet volledig.  

C.2 Het OT controleert of cruciale informatie is overgekomen.      

Toelichting + analyse: 

• De OL verifieert of informatie van aanwezige Algemeen Commandanten aansluit bij informatie uit 
andere teams. 

E.1 De overdracht naar de Nafase is gebaseerd op een diagnose van:  

▪ de situatie     

▪ omgeving     

▪ vervolgactiviteiten     

Toelichting + analyse: 

• De OL vraagt aan alle Algemeen Commandanten input voor de scenario’s en het nafaseplan.  

• Het OT noemt één thema voor de nafase: 

• Herdenkingsplechtigheid overledenen 

E.2 Daarbij zijn de volgende punten duidelijk:  

▪ de situatie     

▪ omgeving     

▪ vervolgactiviteiten     

▪ taken en verantwoordelijkheden     

▪ moment van overdracht of overgangsfase     

▪ op maat communicatie naar de doelgroepen (bevolking) hierover zowel op proces 
als inhoud 

    

Toelichting + analyse: 

• De OL schetst de tijdslijn voor middellange en lange termijn. De OL noemt één thema voor het 
nafaseplan: herdenkingsplechtigheid overledenen.  

• Het OT benoemt de volgende vervolgactiviteiten:  

• Proces nafase en nafasecommunicatie:  

• Intrekken NL-Alert 

• Communiceren handelingsperspectief bij gevolgen van de vrijgekomen stoffen op langere 
termijn 

• De volgende thema’s ontbreken:  

• Continuïteit school 

• Rollen burgemeester. Na een eerste statement besteedt het OT geen aandacht aan de inhoudelijke 
duiding van de verschillende rollen van de bestuurder.  

• Omgevingszorg (constructieveiligheid school, opruimen voertuig) 

• Psychosociale hulpverlening voor politie 

• Locatie als plaats delict (PD) 
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3.4. Beleidsteam (BT) 

 

Presentielijst  

Functie  Tijdstip aanwezig  

Burgemeester betrokken gemeente (loco)  11.15 

Hoofdofficier van Justitie Niet aanwezig (verhinderd in verband met 
werkelijk incident) 

Gemeentesecretaris 11.15 

Commandant van dienst Brandweer 10.50 

Districts- (GRIP 3) of Eenheidsleiding (GRIP 4) Politie en/of 
Commandant Koninklijke Marechaussee 

10.55 

Directeur Publieke Gezondheidszorg 11.27 

Communicatieadviseur BT 11.35 

Adviseur Orde en Veiligheid 11.10 

Informatiemanager 10.50 

Verslaglegger 10.55 
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B.1  Het BT werkt conform procedures, richtlijnen en handboeken en passen maatwerk 
toe als specifieke omstandigheden van het betreffende incident hiertoe aanleiding 
geven 

    

Toelichting + analyse: 

• De locoburgemeester (ondersteund door de AOV) volgt de procedures. De locoburgemeester gebruikt 
de BOB-structuur aan de hand van een vaste agenda.  

• In de beeldvorming krijgt eerst de IM-BT het woord, waarna de OL het beeld aanvult. Daarna krijgen 
de overige deelnemers aan het BT het woord.  

• Na de beeldvorming start de locoburgemeester met de oordeelsvorming. Hierbij maakt de 
locoburgemeester gebruik van de kennis en expertise binnen het BT. Daarna volgt besluitvorming.   

B.2 Binnen en tussen de teams en functionarissen van de crisisorganisatie en externe 
partners vindt regelmatige afstemming en informatie-uitwisseling plaats en is 
duidelijk wie wat doet in het kader van de operationele en bestuurlijke aanpak op 
basis van rol, verantwoordelijkheid en verwachtingen 

    

Toelichting + analyse: 

• Binnen de Veiligheidsregio Kennemerland liggen de vergaderruimten van het OT en BT naast elkaar. 
Dit is zeker een pré en vergt afstemming in de vergadercyclus. De OL schuift bij de eerste vergadering 
van het BT aan om na de IM-BT het beeld aan te vullen en dilemma’s aan te kaarten.  

• Het tweede (en tevens laatste) BT stemt het BT niet af op de vergadercyclus van het OT, waardoor de 
OL niet tijdig aanwezig is bij het BT.  

• Gezien de aard en omvang van de crisis is de burgemeester aanwezig nabij de plaats incident en de 
locoburgemeester neemt de taken binnen het BT waar. Dit heeft ook te maken met de vakantie van 
de burgemeester. 

B.3 Het BT adviseert over operationele, tactische (en strategische) vraagstukken     

Toelichting + analyse: 

• In het eerste BT is het beeld van het incident niet compleet. Hierdoor neemt de locoburgemeester in 
het eerste BT nauwelijks besluiten, op enkele operationele besluiten na.  

• In het tweede BT is het beeld veel completer en dat is te merken aan het aantal dilemma’s dat het BT 
bespreekt en de besluitvorming die hier uit voortkomt. 
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B.4 Het is duidelijk op welke vraagstukken door wie een besluit of actie moet worden 
genomen (ten aanzien van de operationele en strategische sturing) 

    

Toelichting + analyse:  

• De AOV staat de locoburgemeester met advies bij en heeft een goed beeld van welke dilemma’s en 
vraagstukken binnen het BT besproken moeten worden en waarop besluitvorming plaats moet 
vinden.  

• Hierdoor is de AOV in het BT ‘aanwezig’. De AOV neemt regelmatig het woord en geeft hierdoor 
richting aan de BT-overleggen. Dit gaat soms ten koste van de interactie met en tussen de overige 
leden van het BT in sommige gevallen.  

B.5 Het BT stemt regelmatig af of:  

▪ het bijstellen van de operationele aanpak en sturing nodig is     

▪ de huidige inzet van functionarissen nog passend is bij het incident     

▪ de continuïteit van de crisisorganisatie gegarandeerd wordt gedurende het 
incident 

    

▪ advies/aansluiting van experts en externe netwerkpartners nodig is     

Toelichting + analyse: 

• Door de aanwezigheid van de OL in het  BT kunnen het OT en BT snel schakelen over aspecten die 
spelen rondom de operationele aanpak. Dit heeft zeker meerwaarde in het snel in kunnen spelen op 
zaken waar het OT tegenaan loopt en het BT beslissingsbevoegd is.  

• Het BT mist een afvaardiging van het OM in het BT. De locoburgemeester geeft meerdere keren de 
opdracht om voor afvaardiging vanuit het OM te zorgen. Gelet op het incident is het volgens de 
locoburgemeester zeker waardevol en wellicht zelfs noodzaak dat het OM aanwezig is.   

• Ook de betrokkenheid van medewerkers uit de crisisorganisatie bij het incident bespreekt het BT 
uitvoerig. Het BT bespreekt onder andere de overleden politieagenten en de mogelijkheid dat 
familieleden en kinderen van betrokken medewerkers binnen de crisisorganisatie op de Kornak 
werken of naar school gaan.  

B.6 De gekozen aanpak/interventie sluit aan bij:  

▪ beoogde effecten en resultaten      

▪ benoemde doelstellingen en uitgangspunten      

▪ de specifieke omstandigheden van het incident in context van de regio     

▪ het actuele beeld van het incident     

▪ de mogelijkheden van de hulpverleningsdiensten     

▪ de mate van zelfredzaamheid van de bevolking/maatschappij     

▪ de zorgbehoefte van de getroffenen     

▪ prioritering en uitgewerkte scenario’s     

▪ eventuele initiatieven van burgers en bedrijven     

Toelichting + analyse: 

• In het BT blijven – door een incompleet beeld van het incident – de beoogde effecten en resultaten 
onderbelicht. Pas tijdens het tweede BT komt dit kort ter sprake. Hetzelfde geldt voor de 
doelstellingen en uitgangspunten.  

• In het eerste BT spreekt het BT over scenario’s. De verdieping op deze scenario’s vindt niet plaats.  

• De zorg voor betrokkenen en hulpverleners is van begin af aan wel onderwerp op de agenda van het 
BT.  

• In de tweede bijeenkomst voegt de locoburgemeester daar de maatschappelijke effecten op de lokale 
bevolking en de impact op de politieorganisatie aan toe.  

• In het tweede BT staat het BT vooral – mede gelet op de fase waarin het incident zich bevindt – stil bij 
communicatie en de nafase. 
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B.7 De burgemeester komt op basis van een beeld (van het incident) tot een oordeel en 
tot een gewogen en vastgelegd besluit.  

    

Toelichting + analyse: 

• De locoburgemeester vraagt door tijdens de vergaderingen en laat zich goed informeren. 

• De locoburgemeester luistert goed naar alle betrokkenen en zorgt dat iedere strategisch adviseur aan 
het woord komt.  

• Door het beschikbare beeld en probleemstelling (die niet volledig zijn) lijkt het of er weinig evidente 
besluitvorming door de locoburgemeester nodig is. Het wel of niet invullen van de verschillende rollen 
van de burgemeester vraagt ook om besluitvorming. 

• Er is een aantal operationele vraagstukken: 

• Staat bouwwerk 

• Continuïteit onderwijs  
Deze onderwerpen komen daarom ter sprake bij het plan van aanpak voor de nafase.  
De  locoburgemeester wil deze meenemen naar het college van burgemeester en wethouders om 
vervolgacties te (laten) organiseren. 

C.1 De functionarissen, teams en externe partners (vitale partners, buurregio’s, buurlanden en Rijk) delen 
de benodigde informatie met elkaar over:  

▪ het beeld van het incident     

▪ omgevingsbeeld/analyse     

▪ de doelstellingen en uitgangspunten op operationeel, tactisch en strategisch 
niveau 

    

▪ de besluiten     

▪ de aanpak     

▪ de getroffen maatregelen     

▪ de prognose     

▪ de mogelijk uitgewerkte scenario’s     

▪ communicatieberichten     

Toelichting + analyse: 

• De IM-BT draagt zorg voor een zo compleet mogelijk beeld, aangevuld met nadere informatie vanuit 
de OL en overige diensten. Gedurende het eerste BT is het beeld niet compleet. In het tweede BT is dit 
beeld uiteindelijk compleet.  

• De locoburgemeester heeft een directe lijn met de burgemeester, die bij de plaats incident is.  

• Gelet op de aard van het incident blijft het aantal te nemen besluiten beperkt. In het eerste overleg 
komt onder andere de roep om een persstatement ter sprake. Hierover neemt de locoburgemeester 
een besluit.  

• Om te komen tot besluitvorming laat de locoburgemeester zich goed informeren.  

• In het tweede BT wordt een besluit genomen over de communicatiestrategie en het opstellen van een 
plan nafase door de sectie Bevolkingszorg.  

• Het BT spreekt over scenario’s, maar diept deze niet uit.  

C.2 Het BT controleert of cruciale informatie is overgekomen.      

Toelichting + analyse: 

• Het BT controleert niet altijd of cruciale informatie is overgekomen. Bijvoorbeeld informatie over: 

• Vermiste kinderen 

• Aantal gewonden 

• Bouwkundige staat schoolgebouw 
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E.1 De overdracht naar de nafase is gebaseerd op een diagnose van:  

▪ de situatie     

▪ omgeving     

▪ vervolgactiviteiten     

Toelichting + analyse: 

• Op basis van het beeld van het BT stelt de sectie Bevolkingszorg een plan van aanpak nafase op.  

• De AOV somt, aangevuld door de leden van het BT, de aspecten op die terug moeten komen in het 
plan van aanpak nafase, bijvoorbeeld de doelgroepen voor de nafasecommunicatie en de situatie van 
de school. 

E.2 Daarbij zijn de volgende punten duidelijk:  

▪ de situatie     

▪ omgeving     

▪ vervolgactiviteiten     

▪ taken en verantwoordelijkheden     

▪ moment van overdracht of overgangsfase     

▪ op maat communicatie naar de doelgroepen (bevolking) hierover zowel op 
proces als inhoud 

    

Toelichting + analyse: 

• Het BT vraagt tijdens het tweede BT-overleg om een plan van aanpak nafase en communicatieplan 
(nafasecommunicatie). Deze zijn niet voorgelegd aan het BT.  

• Het BT benoemt thema’s of onderwerpen die in het plan van aanpak moeten komen.  

• Het BT spreekt over de doelgroepen voor de communicatie en laat het opstellen van de ‘op maat 
communicatie’ (naar de getroffenen, direct betrokkenen en indirect betrokkenen) over aan het OT.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Eerste BT-vergadering 
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3.5. Backoffice Bevolkingszorg  

 
Presentielijst Backoffice Bevolkingszorg  

Functie  Tijdstip aanwezig  

Coördinator Ondersteuning Backoffice Bevolkingszorg  10.26 

Hoofd Informatievoorziening Bevolkingszorg  09.55 

Publieke zorg 

Medewerker publiekszaken  
KCC 
KCC 
Sociaal domein Velsen medewerker BZ  
Financiën Velsen medewerker BZ  

10.40 
10.40  
10.27 
10.35 
10.38  

Informeren Verwanten 

Manager KCC H-IV 
Informeren verwanten  

10.40 
11.10  

Omgevingszorg 

Hoofd omgevingszorg 11.15 

Nafase 

Contactambtenaar 
Hoofd nafase 
Hoofd nafase 

10.38 
10.46 
11.36 

Communicatie (lokaal) 

Geen medewerkers opgekomen -- 

Facilitair lokaal  

Medewerker 
Senior medewerker facilitair 
Medewerker 
Systeembeheer 
ISO 

09.51 
09.52 
10.05 
11.08 
11.09 

 
Toetsingskader 4.3 
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B.1  De teams binnen Bevolkingszorg werken conform procedures, richtlijnen en 
handboeken en passen maatwerk toe als specifieke omstandigheden van het 
betreffende incident hiertoe aanleiding geven 

    

Toelichting + analyse: 

• De coördinator ondersteuning brengt met behulp van het regionaal deelplan Bevolkingszorg in kaart 
welke crisismedewerkers op (moeten) gaan komen.   

• De teams hebben oog voor de zware impact (doelgroep basisschoolkinderen) dat het incident met zich 
meebrengt en houden hier rekening mee bij het uitzetten van de acties.  

B.2 Binnen en tussen de teams en functionarissen van de crisisorganisatie en externe 
partners vindt regelmatige afstemming en informatie-uitwisseling plaats en is 
duidelijk wie wat doet in het kader van de operationele en bestuurlijke aanpak op 
basis van rol, verantwoordelijkheid en verwachtingen 

    

Toelichting + analyse:  

• De hoofden van de teams brengen consequent informatie over naar de eigen medewerkers. Ook 
zetten zij hierbij concreet en gericht acties uit.  

• De hoofden van de teams vragen niet consequent om een actieve terugkoppeling, ook niet binnen 
welke tijdsperiode de terugkoppeling kan worden verwacht.   
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B.3 De ingezette crisisteams adviseren over operationele, tactische (en strategische) 
vraagstukken 

    

Toelichting + analyse: 

• De teamleden weten welke informatie bij welk crisisteam thuishoort. Ook maken zij hierin 
onderscheid tussen operationele, tactische en strategische informatie.  
Voorbeeld: De teamleden brengen operationele informatie over naar de OvD-Bz om te kunnen delen 
in het CoPI. Strategische informatie geven zij door aan de sectie BZ en/of de gemeentesecretaris van 
de getroffen gemeente. Hier wordt door de teamleden duidelijk onderscheid in gemaakt.     

B.4 Het is duidelijk op welke vraagstukken door wie een besluit of actie moet worden 
genomen (ten aanzien van de operationele en strategische sturing) 

    

Toelichting + analyse: 

• De hoofden/medewerkers van de teams zijn bekend met de eigen taken en verantwoordelijkheden. 
De coördinator ondersteuning geeft een aantal keer aan dat specifieke operationele acties moeten 
worden uitgezet bij de OvD-Bz en strategische acties bij de sectie BZ bij het OT. 

B.5 De teams stemmen regelmatig af of:  

▪ het bijstellen van de operationele aanpak en sturing nodig is     

▪ de huidige inzet van functionarissen nog passend is bij het incident     

▪ de continuïteit van de crisisorganisatie gegarandeerd wordt gedurende het 
incident 

    

▪ advies/aansluiting van experts en externe netwerkpartners nodig is     

Toelichting + analyse: 

• De hoofden van de teams komen met een vaste frequentie bij elkaar voor een BOB-overleg. De 
coördinator ondersteuning leidt de vergadering gestructureerd. Het hoofd informatie (HIN) vult zijn 
rol strak in. Dit levert de gewenste informatie op in een tijdsperiode van 15 tot 20 minuten.  

• De teamleden werken acties af in het nu. Ze kijken niet of nauwelijks vooruit in de tijd.  

• De activatie van en communicatie over SIS verloopt moeizaam. Om 10.29 uur is SIS volgens de OvD-Bz 
actief. Het LOCC (responscel) is echter niet gebeld. Om 10.42 uur weet nog niet iedereen dat SIS actief 
is. Pas om 11.02 uur heeft sectie Bz contact met het RAC om te communiceren dat SIS actief is. 

• In de opvanglocatie zijn de kinderen geëmotioneerd, extra ondersteuning is nodig. In overleg met de 
opvanglocatie alarmeert de sectie Bz de PSHOR via de GHOR. 

B.6 De gekozen aanpak/interventie sluit aan bij:  

▪ beoogde effecten en resultaten     

▪ benoemde doelstellingen en uitgangspunten     

▪ de specifieke omstandigheden van het incident in context van de regio     

▪ het actuele beeld van het incident     

▪ de mogelijkheden van de hulpverleningsdiensten     

▪ de mate van zelfredzaamheid van de bevolking/maatschappij     

▪ de zorgbehoefte van de getroffenen     

▪ prioritering en uitgewerkte scenario’s     

▪ eventuele initiatieven van burgers en bedrijven     

Toelichting + analyse: 

• De calamiteit zorgt uiteindelijk voor de veel acties binnen het team Nafase. De hoofden van de teams 
nemen het grootste deel van de tijd in het laatste BOB-overleg om dit proces verder af te stemmen. 
Hierbij komen alleen de inhoudelijke acties aan bod en niet de personele consequenties.  

• Het hoofd informatie maakt consequent gebruik van LCMS. Hierdoor kan hij de vele informatie 
rondom de calamiteit filteren en datgene wat voor de Backoffice BZ voor belang is effectief inbrengen 
in het BOB-overleg.  

• Vanwege de rook en giftige gassen is de opdracht om een veilige omgeving in te richten voor de 
kinderen en de buurtbewoners. Medewerkers op de opvanglocatie vangen geëmotioneerde kinderen 
en buurtbewoners op. De gekozen interventie (inrichten van opvanglocatie) sluit aan bij beoogde 
effecten en doelstellingen. 

• Zelfredzaamheid: Er is een NL-Alert verstuurd. Via de media vraagt de gemeente aan de ouders hun 
kinderen bij de opvanglocatie op te halen.  
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B.7 De Hoofden van de teams/taakorganisaties komen op basis van een beeld (van het 
incident) tot een oordeel en tot een gewogen en vastgelegd besluit.  

    

Toelichting + analyse: 

• De coördinator ondersteuning houdt een strakke vergaderstructuur aan en dit leidt tot 
beargumenteerde en weloverwogen besluiten in het BOB-overleg tussen alle hoofden van de teams.   

C.1 De functionarissen, teams en externe partners (vitale partners, buurregio’s, buurlanden en Rijk) delen 
de benodigde informatie met elkaar over:  

▪ het beeld van het incident     

▪ omgevingsbeeld/analyse     

▪ de doelstellingen en uitgangspunten op operationeel, tactisch en strategisch 
niveau 

    

▪ de besluiten     

▪ de aanpak     

▪ de getroffen maatregelen     

▪ de prognose     

▪ de mogelijk uitgewerkte scenario’s     

▪ communicatieberichten     

Toelichting + analyse: 

• De hoofden van de teams komen met een vaste frequentie bij elkaar voor een BOB-overleg. De 
coördinator ondersteuning leidt de BOB-vergadering gestructureerd.  

• Het hoofd informatie (HIN) vult zijn rol strak in. Dit levert maximale informatie op voor de hoofden 
van de teams in een tijdsperiode van (15 tot 20 minuten.  

• De teamleden werken acties af in het nu en kijken niet of nauwelijks vooruit in de tijd. 

• De calamiteit zorgt uiteindelijk voor de veel acties binnen het team Nafase.  

• De hoofden van de teams nemen dan ook het grootste deel van de tijd in het laatste BOB-overleg om 
dit proces verder af te stemmen. Hierbij komen alleen de inhoudelijke acties aan bod, niet de 
personele consequenties.  

• Het hoofd informatie maakt consequent gebruik van LCMS. Hierdoor kan hij de vele informatie 
rondom de calamiteit filteren en datgene wat voor de Backoffice BZ voor belang is effectief inbrengen 
in het BOB-overleg. 

C.2 De functionarissen en teams controleren of cruciale informatie is overgekomen.      

Toelichting + analyse: 

• De teamleden checken of eigen informatie op de juiste manier is overgebracht. De teamleden willen 
weten of gestelde vragen helder zijn overgebracht. Zoals eerder aangegeven vragen zij niet 
consequent om een terugkoppelingsmoment. 

• Het Hoofd Informatie zet de acties niet op afgehandeld voordat definitief duidelijk is dat deze ook 
daadwerkelijk zijn uitgevoerd. 
Voorbeeld: Tijdens een van de BOB-overleggen is op een bepaald moment niet duidelijk of een actie al 
is afgerond. De aanname wordt gedaan dat dit wel het geval is, maar de bevestiging blijft uit. Hierdoor 
blijft de actie op de lijst staan en komt deze tijdens een volgend overleg terug. Het Hoofd Informatie 
neemt hiermee geen genoegen met het feit dat alleen de aanname klopt.   

E.1 De overdracht naar de nafase is gebaseerd op een diagnose van:  

▪ de situatie     

▪ omgeving     

▪ vervolgactiviteiten     

Toelichting + analyse: 

• Het team Nafase heeft vanaf het begin aandacht voor (de oplevering van) het eerste plan van aanpak. 

• Het team gaat, onder leiding van het hoofd, gestructureerd te werk door het gebruik van een eigen 
flip-over. Daarnaast heeft het hoofd van het team Nafase consequent aandacht voor details.  
Voorbeeld: Het tijdig informeren van de gemeentesecretaris van de getroffen gemeente voor de 
overdracht van het plan van aanpak is een van de acties die het team op de flip-over heeft uitgewerkt. 
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E.2 Daarbij zijn de volgende punten duidelijk:  

▪ de situatie     

▪ omgeving     

▪ vervolgactiviteiten     

▪ taken en verantwoordelijkheden     

▪ moment van overdracht of overgangsfase     

▪ op maat communicatie naar de doelgroepen (bevolking) hierover zowel op 
proces als inhoud 

    

Toelichting + analyse: 

• Het team Nafase heeft vanaf het begin aandacht voor (de oplevering van) het eerste plan van aanpak. 
Het team gaat, onder leiding van het hoofd, gestructureerd te werk door het gebruik van een eigen 
flip-over.  

• Het hoofd van het team Nafase heeft consequent aandacht voor details. Voorbeeld: Het tijdig 
informeren van de gemeentesecretaris van de getroffen gemeente voor de overdracht van het plan 
van aanpak is een van de acties die het team op de flip-over heeft uitgewerkt. 

• De personele consequenties ontbreken in het eerste plan van aanpak Nafase.  

• De leden van het team Nafase hebben aandacht voor de zware impact die de calamiteit met zich 
meebrengt.  
Voorbeeld: De teamleden van Nafase realiseren zich vanaf het begin dat de doelgroep 
basisschoolkinderen specifieke aandacht vraagt.  

• Het team vraagt daarom via de OvD-Bz en hoofd BHV van de school de lijst met alle 
schoolkinderen op om in beeld te brengen vanuit welke gemeenten deze kinderen afkomstig zijn.  

• Deze informatie wordt opgenomen in het plan van aanpak waardoor er oog is voor alle betrokken 
gemeenten bij de calamiteit.  

• De burgemeesters van deze gemeenten kunnen daardoor in de Nafase bijvoorbeeld gericht hun 
(mogelijke) rol als burgervader/burgermoeder oppakken. 

 
 

 
 
 

 

Aantekening team Nafase voor inhoud PvA  Aantekeningen Hoofd Informatie voor BOB-proces  
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3.6. Regionaal Actiecentrum Communicatie 

 
Presentielijst  

Functie  Tijdstip aanwezig  

Hoofd RAC/Taakorganisatie  09.36 

Coördinator pers- en publieksvoorlichting  10.12 

Hoofd Informatiemanagement Communicatie  09.29 

Omgevingsanalist (werkt vanuit huis) 09.20 (vanuit huis) 

Communicatiemedewerker voor diverse taken 11.00 

Communicatiemedewerker voor diverse taken 11.42 

 

Toetsingskader 4.3 
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D.1 Communicatie richt zich op informatieverstrekking, betekenisgeving en 
handelingsperspectief 

    

Toelichting + analyse: 

• Het RAC richt zich op de feitelijke informatie en het handelingsperspectief. 

• De omgevingsanalist geeft in de eerste omgevingsanalyse van 09.55 uur aan dat het accent ligt op 
informatievoorziening en schadebeperking (handelingsperspectief).  

• In de overleggen van het RAC hanteert het hoofd RAC de BOB-structuur. Het hoofd informatie 
schetst het eerste beeld en neemt ook de aandachtspunten mee uit de omgevingsanalyse. In de 
oordeelsvorming bespreekt het team de communicatiestrategie. In het eerste overleg geeft het 
hoofd RAC aan dat het accent ligt op informatievoorziening en schadebeperking. Ook geeft het 
hoofd aan welke communicatiemiddelen hiervoor zijn ingezet.  

• In het tweede overleg bespreekt het team bij de oordeelsvorming de communicatiestrategie. Het 
accent ligt nog steeds op informatievoorziening en schadebeperking. Het hoofd RAC voegt 
betekenisgeving toe aan de strategie. In het omgevingsbeeld blijkt dat de gemeente onzichtbaar is. 
De locoburgemeester gaat zijn rol als boegbeeld invullen en geeft duiding door middel van een 
statement.   

D.2 Feitelijke informatie wordt snel gecommuniceerd. Over betekenisgeving en 
handelingsperspectief vindt afstemming plaats 

    

Toelichting + analyse: 

• Het hoofd RAC stemt met de communicatieadviseur (CA) OT de vergaderklok af. Om 10.00 uur is de 
eerste vergadering van het OT. Het hoofd RAC geeft aan om 10.15 uur na het OT te vergaderen. De 
CA-OT komt uit het OT en stemt met het hoofd RAC de bijzonderheden uit het OT af met betrekking 
tot communicatie. De eerste vergadering van het RAC is om 10.40 uur. Het hoofd RAC geeft aan het 
einde van de vergadering aan dat om 11.45 de tweede vergadering start van het RAC. De CA-OT en 
het hoofd RAC stemmen elke nieuwe vergadering van het OT met elkaar af en de bijzonderheden 
voor communicatie delen zij in de piket app.  

• In de piket app is afstemming met de CA-BT. Het hoofd RAC geeft aan dat er behoefte is aan 
betekenisgeving en duiding door de locoburgemeester. De CA-BT krijgt om 10.45 uur de alarmering 
en geeft aan in de app dat zij onderweg is. Om 11.28 uur vraagt het hoofd RAC in de app wanneer 
het BT gaat vergaderen. De waarnemer heeft geen beeld of de vergaderklok BT is afgestemd met 
het hoofd RAC.  

• Het team deelt de feitelijke informatie over het incident. Voor het delen van de feitelijke informatie 
gebruikt het team de volgende communicatiemiddelen: Twitter, VRK.nl, NL-Alert en NH nieuws als 
calamiteitenzender.  

• Het handelingsperspectief stemt het hoofd RAC af met de CA-OT en de voorlichter van dienst.  

• Uit de omgevingsanalyse komt naar voren dat er veel meldingen zijn van tranende ogen, bijtende 
neus en keelklachten. De communicatieadviseur OT neemt dit uit de analyse mee naar het ROT en 
stemt met de GHOR (GAGS) af wat het handelingsperspectief is. Dit handelingsperspectief deelt het 
RAC via de ingezette communicatiemiddelen.  
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• Een ander concreet voorbeeld van een handelingsperspectief is het SIS/verwantencontact. Het 
hoofd Informatie stemt met de sectie Bz af of SIS actief is. Als blijkt dat het nummer operationeel is 
gaat communicatie dit nummer ook communiceren via de communicatiekanalen. 

• Het hoofd RAC stemt betekenisgeving af met de communicatieadviseur BT en het lokaal hoofd 
communicatie van Uitgeest.  

D.3 De verschillende doelgroepen zijn benoemd en ontvangen tijdig, regelmatig en 
op maat informatie 

    

Toelichting + analyse: 

• Het hoofd RAC start om 10.40 uur met het eerste overleg. In dit overleg gaat het team aan de slag 
met het opzetten van de cirkels van getroffenen, betrokkenen en voelt zich betrokken: 

• 1e ring getroffenen: kinderen van de school, ouders, leraren, bewoners in het brongebied en 
politie 

• 2de ring betrokkenen: journalisten, hulpverleners, familie en omstanders  

• 3de ring voelt zich betrokken: deze cirkel is niet ingevuld 

• Voor de leerlingen, leraren en ouders van de school is een opvanglocatie beschikbaar. Het hoofd 
RAC stuurt de buddy van de voorlichter van dienst naar de opvanglocatie voor pers- en 
publieksvoorlichting.  

• Er is geen publieksinformatienummer opengesteld. Het nummer van het KCC van de gemeente is 
niet operationeel.  

• SIS is operationeel vanaf 11.02 uur.  

• Verschillende communicatiemiddelen zijn ingezet. Zie voor verdere toelichting punt D5. 

D.4 De communicatieboodschap is afgestemd met (externe) partners (uit de 
functionele keten). Daarbij is duidelijk wie waarover communiceert en op welk 
moment en met welk doel 

    

Toelichting + analyse: 

• Het hoofd RAC heeft aanrijdend naar het RAC afstemming met de voorlichter van dienst. Het eerste 
beeld is al gedeeld en de voorlichter van dienst heeft Twitterberichten aangemaakt.  

• Het hoofd RAC zoekt contact met de voorlichter van dienst over afstemming van het NL-Alert. De 
voorlichter van dienst is op dat moment voor hem niet bereikbaar.  

• 10.00 uur: Het hoofd informatie neemt contact op met de MK met over de inzet van het NL-Alert. 
De MK geeft aan dat de OvD-B het NL-Alert heeft ingezet.  

• Het hoofd RAC heeft contact met de CA-OT. In deze contacten stemmen het hoofd RAC en de CA-OT 
duidelijk de communicatieboodschap af. Afspraak is dat voor elk overleg van het OT de CA-OT 
afstemt met het hoofd RAC.  

• Om 09.44 uur heeft het hoofd RAC contact met het lokaal hoofd communicatie van Uitgeest. Het 
hoofd RAC deelt het beeld met het lokaal hoofd en geeft aan welke communicatiemiddelen worden 
ingezet. Op de gemeentelijke website van Uitgeest komt een banner die doorlinkt naar VRK.nl voor 
de actuele informatie.   

• Om 11.00 uur zoekt het hoofd RAC contact met de woordvoerder politie en stemt de 
communicatieboodschap af.  

• Om 11.13 uur heeft het hoofd RAC contact met de CA-BT. Het hoofd RAC geeft aan de CA-BT mee 
dat er behoefte is aan betekenisgeving door de locoburgemeester. De CA-BT en de 
communicatieadviseur4 van de locoburgemeester maken een eerste statement.  

• Om 12.20 uur komt er een verzoek van de AC-P om het statement inhoudelijk af te stemmen met 
de woordvoerder van de politie. Het hoofd RAC stemt dit af met de woordvoerder politie en geeft 
zelf nog een aantal tekstuele wijzigen door aan de CA-BT. 

  

 
4 De locoburgemeester heeft bij opkomst zijn eigen persoonlijke woordvoerder meegenomen in het BT. Dit schept 

verwarring bij de CA-BT. Het opstellen van het persstatement loopt hierdoor vertraging op. 
 



            

 

Veiligheidsregio Kennemerland Evaluatieverslag systeemtest 2021 versie 1.0                  Pagina 28 | 33 

D.5 De communicatieboodschap wordt gebracht met passende 
communicatiemiddelen afgestemd op het incident, de omstandigheden en de 
doelgroepen 

    

Toelichting + analyse: 

• Het team communicatie zet de volgende communicatiemiddelen in: 

• Twitter: De voorlichter van dienst start al vanaf het incident met de eerste Twitterberichten. 
Het is voor de observator niet duidelijk hoe de verdere afstemming verloopt. 

• NL-Alert met de boodschap: Sluit ramen en deuren zet ventilatie uit. Regiogebied Noord West, 
over A9. Voor nadere informatie volg de website VRK.nl 
Als de CA-OT een nieuw beeld deelt - ‘Rook neemt af, de stof die vrijkomt in een straal van 50 
meter geen gevolgen voor gezondheid en lekkage gevaarlijke stof gestopt’ – geeft het hoofd 
RAC aan het NL-Alert te beëindigen met de volgende boodschap: 
Rook neemt af, lekkage gevaarlijke stof is gestopt, blijf buiten het afzetgebied. Volg update op 
VRK.nl. Einde bericht NL-Alert.  

• Website VRK.nl: De voorlichter van dienst plaatst bij de start een bericht op VRK.nl. Dit bericht 
verschijnt niet in CiST. Om 11.15 uur is de website van de VRK gevuld met berichten in plaats 
van berichten in CiST omdat de oefensite van CiST door technische problemen niet bereikbaar 
is. Op de website van de gemeente Uitgeest staat een banner die doorlinkt naar VRK.nl 

• Publieksinformatienummer: In de test brengt het RAC geen publieksinformatienummer naar 
buiten. Hier is ook geen afstemming over met de gemeente Uitgeest. Het hoofd RAC geeft aan 
dat er geen verzoek is geweest vanuit de gemeente Uitgeest voor het inrichten van een 
publieksinformatienummer.  

• SIS: SIS is operationeel. Het team communiceert het landelijk nummer na afstemming met een 
medewerker in de sectie Bz. Op de website van de VRK staat het nummer van 
verwantencontact. Dit nummer is omschreven als een informatielijn voor familieleden en 
leerkrachten van de school.  

• Persnummer: Om 10.15 uur opent het team een nummer voor persvragen.  

• Statement: In de omgevingsanalyse komt duidelijk naar voren dat er behoefte is aan 
zichtbaarheid van de locoburgemeester. Om 13.00 uur geeft de locoburgemeester een 
statement. De inhoud van dit statement is afgestemd met het hoofd RAC en woordvoerder 
politie. 

• Het RAC stemt af met de GHOR en communiceert het handelingsperspectief over klachten aan ogen 
en ademhalingswegen: 
‘Als de concentraties hoger zijn, kan dit ook prikkelend werken op de ogen en de ademhalingswegen. 
De Geneeskundige Adviseur Gevaarlijke Stoffen van GGD Kennemerland heeft aangegeven dat bij 
snelle beëindiging van de blootstelling door naar een plek met frisse lucht te gaan, eventuele 
klachten snel zullen verdwijnen. Indien klachten niet verdwijnen, dan is het advies naar medewerkers 
van de aanwezige ambulances te gaan of contact op te nemen met de eigen huisarts.’  

D.6 De communicatieboodschap is gericht op de specifieke informatiebehoefte, 
kennis en niveau van de verschillende doelgroepen 

    

Toelichting + analyse: 

• Het hoofd RAC bespreekt een korte kernboodschap met de coördinator pers- en 
publieksvoorlichting. De focus moet liggen op de kinderen en ouders van de Kornak. Opvanglocatie 
is de Wissel. Ouders wordt het handelingsperspectief meegeven dat zij hun kinderen bij de 
opvanglocatie op kunnen halen.  

D.7 Het is ten tijde van het incident inzichtelijk hoe de boodschap is over gekomen 
(effect van communicatie). Dit continu wordt meegenomen in het kader van 
crisiscommunicatie 

    

Toelichting + analyse: 

• Het team maakt vier omgevingsanalyses. De omgevingsanalist geeft op elke analyse een kort advies 
met daarin de accenten voor de communicatiestrategie.  

• In omgevingsanalyse twee, drie en vier komt in het kader van informatiebehoefte duidelijk naar 
voren dat mensen veel vragen hebben, in het bijzonder waar zij terecht kunnen met hun vragen. 
De omgevingsanalist neemt deze vragen mee in het advies. In het plan van aanpak staat dat mensen 
die vragen hebben over deze ingrijpende gebeurtenis kunnen bellen met 000-0000000. 
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3.7. Informatiemanagement 

 
Presentielijst 

Functie  Tijdstip aanwezig  

Informatiemanager OT  09.32 

Ondersteuner RCC 10.10 

Informatiecoördinator-sectie/OT  10.35 

Informatiecoördinator-sectie/plotter  10.35 

Informatiemanager-BT  10.45 

 
Toetsingskader 4.3 

Ja
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N
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B.1  De sectie werkt conform procedures, richtlijnen en handboeken en past maatwerk 
toe als specifieke omstandigheden van het betreffende incident hiertoe aanleiding 
geven 

    

Toelichting + analyse:  

• De sectie werkt conform procedures, richtlijnen en handboeken. Ze past maatwerk toe wanneer dit 
gevraagd wordt. 

• De plotter komt niet op in de sectie. De IM-OT regelt dat de IC-Sectie gaat plotten. De plotter is later 
alsnog opgekomen. 

• De IM-OT heeft in het eerste overleg nog geen ondersteuning van de IC-OT en IC-sectie. 

B.2 Binnen en tussen de teams en functionarissen van de crisisorganisatie en externe 
partners vindt regelmatige afstemming en informatie-uitwisseling plaats en is 
duidelijk wie wat doet in het kader van de operationele en bestuurlijke aanpak op 
basis van rol, verantwoordelijkheid en verwachtingen 

    

Toelichting + analyse: 
IM-OT organiseert onderling contact met de CaCo in de meldkamer én met de IM-ers in de andere teams. 
De IM-OT heeft regelmatig contact met de IM-Sectie.  

B.3 De sectie adviseert over operationele, tactische (en strategische) vraagstukken     

Toelichting + analyse: 
De IM-sectie voegt in LCMS beelden samen en vraagt aandacht voor de aanwezigheid van de EOD in relatie 

tot crisiscommunicatie en het wel of niet benoemen van de oorzaak van de explosie. De sectie benoemt in 

de beeldvorming niet consistent tactische of strategische uitgangspunten of thema's van het ROT. Het ROT 

baseert de strategische keuzes op de flipoverteksten van de OL; hierdoor krijgen crisisfunctionarissen 

buiten het ROT-overleg geen volledig beeld over de gekozen tactiek en strategie. 

B.4 Het is duidelijk op welke vraagstukken door wie een besluit of actie moet worden 
genomen ten aanzien van de operationele en strategische sturing 

    

Toelichting + analyse: 

• De IC-OT noteert actiehouders bij de operationele actie in de besluitenlijst.  

• De strategische sturing ontbreekt. Het benoemen van thema’s waaraan het OT gaat werken kan 
hierbij helpen.  

• De IM-OT bespreekt kort het doel van de OT vergadering voor met de ROL.  

• Thema’s die op de flip-over neemt de IC-OT over in het LCMS, maar zijn vooral operationeel.  

B.5 De sectie stemt regelmatig af of:  

▪ het bijstellen van de operationele aanpak en sturing nodig is     

▪ de huidige inzet van functionarissen nog passend is bij het incident     

▪ de continuïteit van de crisisorganisatie gegarandeerd wordt gedurende het 
incident 

    

▪ advies/aansluiting van experts en externe netwerkpartners nodig is     

Toelichting + analyse: 
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• De IC-Sectie haalt regelmatig de duiding en aanvullingen op in de mono secties. Daarbij waakt hij over 
discrepantie tussen aangeleverde gegevens van de secties.  

• De IM-sectie is niet actief op zoek naar partners of contactgegevens van belanghebbenden van 
kwetsbare of betrokken objecten.  
Bijvoorbeeld: welke woningen schade hebben en hoe dit opgepakt wordt, neemt hij niet in het LCMS 
op.  

• De kwetsbare objecten in het effectgebied zijn door het publiceren van kaartlagen in LCMS in de plot 
beschikbaar.  

• De IM-OT zoomt niet in op de omgevingsscan, waardoor schade in de omgeving en vervuiling op de 
weg, de lengte van het spoor en de effecten voor het verkeer of de omgeving bij het opruimen 
ontbreken in het beeld.  

B.6 De gekozen aanpak/interventie sluit aan bij:  

▪ beoogde effecten en resultaten     

▪ benoemde doelstellingen en uitgangspunten     

▪ de specifieke omstandigheden van het incident in context van de regio     

▪ het actuele beeld van het incident     

▪ de mogelijkheden van de hulpverleningsdiensten     

▪ de mate van zelfredzaamheid van de bevolking/maatschappij     

▪ de zorgbehoefte van de getroffenen     

▪ prioritering en uitgewerkte scenario’s     

▪ eventuele initiatieven van burgers en bedrijven     

Toelichting + analyse: 

• De IM-OT concretiseert de doelstellingen en uitgangspunten niet in het LCMS.  

• De IM-OT maakt geen netwerkanalyse waarin schooldirectie, schoolbestuur, ouders, andere 
basisscholen en inzichtelijk worden.  

B.7 De sectie komt op basis van een beeld (van het incident) tot een oordeel en tot een 
gewogen en vastgelegd besluit.  

    

Toelichting + analyse: 

• De sectie IM neemt zelf geen besluiten. 

• Hij heeft wel de besluiten van de drie multidisciplinaire teams in beeld.  

C.1 De functionarissen, teams en externe partners (vitale partners, buurregio’s buurlanden en Rijk) delen de 
benodigde informatie met elkaar over:  

▪ het beeld van het incident     

Toelichting + analyse: 

• In opstart duurt het lang voordat de IC-sectie en IC-OT opkomen, waardoor de IM-OT zijn beeld 
baseert op het beeld van het CoPI.  

• De secties van de monodisciplinaire kolommen delen voor de eerste OT-vergadering al informatie in 
LCMS. Een analyse op deze informatie in aanvulling op het beeld van het CoPI is er in de eerste OT-
vergadering niet.  

• De IM-CoPI, IM-OT en IM-BT delen het beeld van hun team via LCMS en hebben onderling af en toe 
contact. De IC-sectie voegt beelden van diverse teams samen in het OT-tabblad.  

• De IC-OT en IM-BT leggen acties en besluiten tijdens de vergadering vast in LCMS.  

• De IC-Sectie voegt informatie van de CaCo, het CoPI en het BT snel en overzichtelijk toe aan het 
tabblad van het OT in LCMS.  

• De IM-OT slaagt er niet in om via de AC-G het slachtofferbeeld scherp te krijgen. Het effect van het 
type slachtoffers (eigen personeel en kinderen) is benoemd, maar krijgt geen opvolging in scenario of 
effect analyse.  
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 ▪ omgevingsbeeld/analyse     

Toelichting + analyse: 

• De IM-BT noemt geen beelden van effecten in de omgeving, zoals schade aan 
omliggende woningen.  

• De IM-ROT maakt geen analyse van effecten in de omgeving. 

 

▪ de doelstellingen en uitgangspunten op operationeel, tactisch en strategisch 
niveau 

    

• De sectie IM, IM-CoPI en IM-OT formuleren geen doelstellingen op tactisch en strategisch niveau.  

• De besluitenlijsten zijn vooral op operationele acties gericht.  

• De doelstellingen, de strategische en de tactische duidingen ontbreken. Hierdoor is het voor het OT 
lastig een opdracht te formuleren voor het BT.  

▪ de besluiten     

• Alle IM-ers verwerken besluiten in LCMS.  

• De IC-OT verwerkt besluiten van de eerste OT-vergadering tijdens de tweede vergadering door de late 
opkomst. 

▪ de aanpak     

• De IC-OT zet in LCMS knelpunten, acties en besluiten. De IC-OT geeft daarbij de actiehouders aan.  
De aansluiting tussen CoPI, OT en BT en de overlap tussen deze teams is niet in beeld. 

▪ de getroffen maatregelen     

Toelichting + analyse: 
De IC-OT vat kort en bondig samen wat de getroffen maatregelen zijn in het OT-beeld in LCMS. De 
beeldvorming en genomen maatregelen lopen wel door elkaar heen, met als gevolg dat in de 
beeldvormingsrondes zaken over het hoofd worden gezien. 

▪ de prognose     

Toelichting + analyse: 

• De tijdlijn bespreekt het team in het OT.  

• Een prognose en analyse op effecten in de tijd ontbreekt. 

▪ de mogelijk uitgewerkte scenario’s     

Toelichting + analyse: 

• De IM-OT en IM-CoPI delen in LCMS geen doelstellingen.  

• De IC-OT noteert in LCMS scenario’s in een vragende vorm, waardoor duiding en doelstelling of thema 
voor het OT ontbreekt. 

• De IM-OT bespreekt met de ROL de tijdlijn en noteert een aantal momenten. Ze koppelen deze niet 
aan de scenario’s en doelstellingen. 

▪ communicatieberichten     

Toelichting + analyse: 

• De sectie communicatie deelt in LCMS berichten, aanpak kanalen en omgevingsanalyse.  

• De sectie IC verwijst in het OT-beeld naar deze mono pagina. Gevolg is dat de IM-OT en de IM-BT in de 
beeldvorming de multi relevante zaken van communicatie niet meenemen aan het begin van de 
vergadering. 

C.2 De sectie controleert of cruciale informatie is overgekomen.        

 Toelichting + analyse: 

• De IC-sectie controleert regelmatig bij de secties of zijn beeld klopt. Hij haalt hiermee duiding op.  

• De secties (HIN) zijn actief in het delen van in formatie in LCMS en hebben dat al voor de eerste OT-
vergadering gedaan. Deze informatie komt niet in de eerste vergadering, omdat in de IC-Sectie dit 
beeld nog niet aanwezig is.  

• De HIN-en van de monodisciplinaire secties geven niet proactief mondeling toelichting of duiding aan 
de IC-sectie.  

• De IM-BT en IM-OT hebben actief contact met elkaar en met de IC-sectie. 
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E.1 De overdracht naar de nafase is gebaseerd op een diagnose van:  

▪ de situatie     

▪ omgeving     

▪ vervolgactiviteiten     

Toelichting + analyse: 
De IM-OT heeft in LCMS de nafase niet als thema met vervolgactiviteiten opgenomen.  
Dit bemoeilijkt het zicht op gewenste of noodzakelijke vervolgacties.  

E.2 Daarbij zijn de volgende punten duidelijk:  

▪ de situatie     

▪ omgeving     

▪ vervolgactiviteiten     

▪ taken en verantwoordelijkheden     

▪ moment van overdracht of overgangsfase     

▪ op maat communicatie naar de doelgroepen (bevolking) hierover zowel op 
proces als inhoud 

    

Toelichting + analyse: 

• De IM-OT en de IM-BT schetsen een beeld van het hier en nu van het incident.  

• De focus op de effecten en de omgeving blijft beperkt. Dit laatste geldt ook voor de focus op de 
gevolgen voor de verschillende groepen getroffenen en (direct en indirect) betrokkenen. 

 
 

 


