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Programma

1. Opening door Wouter Kolff, voorzitter VRZHZ

2. Kenschets VRZHZ door Carlo Post, algemeen directeur 

3. Ontwikkelingen brandweer door Job Kramer, hoofd Incidentbestrijding

4. Ontwikkelingen bevolkingszorg door Simone van Heeren, coördinerend 
gemeentesecretaris



Kenschets VRZHZ

• Start in 2009, uitgegroeid tot volwaardige hulpverleningsorganisatie

• Herstructurering

• Landelijke rol

• Herindelingen

• Evaluatie wet veiligheidsregio’s

• Strategische heroriëntatie



Ontwikkelingen regio



Regionaal Risicoprofiel

• Overstroming vanuit de rivier

• Ongeval met gevaarlijke stoffen A15 en Betuwespoorlijn

• Langdurige stroomuitval



Gemeentelijk profiel Hardinxveld-Giessendam

Veiligheidsbeleving



Waar komen we vandaan

2013 -> Van gemeentelijke naar regionale brandweer

2016 -> Vernieuwde brandweerzorg

2018 -> Herstructurering van 4 clusters naar 1 incidentbestrijdingsorganisatie

We leveren operationeel o.a.:

• Flitskracht

• Doorzettingskracht

• Interregionale samenwerking

• Bijstand

• Restdekking



Posten Hardinxveld-Giessendam Brandweer ZHZ

Post Boven-HG

Basispost met 18 vrijwilligers met lokale en 
regionale IBGS functie

1x TS 
1x Persoon/materiaal

Post Neder-HG

Basispost met 25 vrijwilligers met lokale en 
regionale IBGS functie

1x TS
1x Gaspakkenvoertuig 

Gezamenlijke Bevelvoerder van Dienst voor beide 
posten



Nabij en betrokken



Brandweer Hardinxveld-Giessendam



Ontwikkelingen brandweer



Ontwikkelingen Bevolkingszorg (1)

• Organisatie Bevolkingszorg

• Betreft gemeentelijke processen binnen rampenbestrijding en crisisbeheersing.

• Verantwoordelijkheid van colleges van B&W ZHZ, bemensing door gemeenten. 

• Regionale coördinatie door VRZHZ namens Coördinerend Gemeentesecretaris.

• Doorontwikkeling Bevolkingszorg

• Doel: verdere professionalisering en efficiency door één regionale crisisorganisatie en regionale 
aansturing.

• Voorwaarde is verbinding met de gemeenten : uniforme basis, aansluiten bij lokale behoeften. 

• Minder mensen vaker en beter opleiden, trainen en oefenen (iedere gemeente levert naar 
verwachting ± 50 personen aan regionale crisisorganisatie).

• Gezamenlijke sturing op mensen en kwaliteit door VRZHZ en gemeenten (regionale én lokale 

versterking).



Wat krijgen we?

Intensief opleiden, 
trainen en oefenen (OTO)

OTO-activiteiten 
voor crisis specifieke 
deel van functie 

Aansluiten op 
crisisorganisatie

Crisis-

Organisatie

Regionaal

Inzetbaar (168)

Crisisorganisatie

Lokaal inzetbaar 
(320)

Lokale organisatie

Reguliere functies



Ontwikkelingen Bevolkingszorg (2)

• Resultaten doorontwikkeling:

• Beter opgeleide en geoefende crisisorganisatie.

• Betere aansluiting bevolkingszorg bij crisisbeheersing, brandweer, geneeskundige kolom (GHOR), 
etc.

• Efficiëntere wijze van organiseren: meer doen met dezelfde middelen.

• Meer uniformiteit daar waar nodig, lokaal maatwerk waar wenselijk.

• Meer ruimte voor innovatie: hoe maken we bevolkingszorg nog beter?  

• Proces doorontwikkeling

• Uniek in Nederland!

• In verbinding met gemeenten: resultaat = prestatie x relatie

• Op basis van bestuurlijk vastgestelde kaders.

• Bestuurlijke vaststelling convenant met basisafspraken. 

• Evaluatie doorontwikkeling begin 2020.


