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Inleiding 

 
Voor u ligt het Handboek Bevolkingszorg. Het handboek is een operationele “Toolkit 
gemeentelijke kolom”. Het bevat taakomschrijvingen per functionaris, procesbeschrijvingen en 
bijlagen in de vorm van standaard vergaderagenda’s, organogram, checklists, sjablonen en 
diverse andere hulpmiddelen die de collega’s bij de gemeenten kunnen ondersteunen bij hun 
werkzaamheden tijdens een ramp of crisis. 
 
Elke gemeente kan naar eigen inzicht en behoefte gemeentespecifieke bijlagen bijvoegen.  
 
Beheer en vaststelling 
Dit document beschrijft het Handboek Bevolkingszorg in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-
Gelderland.  
 
Het Handboek wordt beheerd door de gemeenten van de VNOG. Jaarlijks wordt voor dit 
document en de genoemde achterliggende documenten bezien of actualisatie gewenst is. Op 
basis van (landelijke) ontwikkelingen, evaluaties etc. kunnen wijzigingen en aanpassingen 
worden doorgevoerd.  
Het Handboek beschrijft de operationele uitvoering; het is een levend document dat continu kan 
worden aangepast en aangevuld. Vaststelling geschiedt via de ambtelijke lijn binnen de VNOG 
en bestuurlijk door de afzonderlijke colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten 
binnen de VNOG.  
 
Het document is met status “definitief” ter vaststelling aangeboden aan:  

• Het overleg van Cluster Secretarissen (CSO) binnen de Veiligheidsregio  Noord- en Oost-
Gelderland; 

• De afzonderlijke colleges van burgemeester en wethouders van alle gemeenten binnen de 
veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. 

 
Het document is ter kennisgeving aangeboden aan: 

• De multidisciplinaire Veiligheidsdirectie, het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de 
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en; 

• De Adviseurs Crisisbeheersing binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. 
 
Het document is tevens te vinden op de website http://www.crisisbeheersing.info 
 
 
 



 

 5 

1. Rampenbestrijdingsprocessen 
 

 
 
 

 

Proces Deelprocessen Uitvoering op (niveau) 

Communicatie Persvoorlichting Dubbelcluster 

 Publieksvoorlichting Dubbelcluster 

 Interne communicatie Dubbelcluster 

 Verwanteninformatie Dubbelcluster 

Publieke Zorg Opvang Dubbelcluster 

 Voorzien in primaire 
levensbehoeften 

Dubbelcluster 

 Verplaatsen mens en dier Dubbelcluster 

 Bijzondere uitvaartzorg Dubbelcluster 

Omgevingszorg Milieubeheer Dubbelcluster 

 Ruimtebeheer Dubbelcluster 

 Bouwbeheer Dubbelcluster 

Informatie 

 
Registratie (CRIB en CRAS) Regionaal (Apeldoorn/Harderwijk/Doetinchem) 

 Informatiecoördinatoren Regionaal nog niet ingevuld 

Ondersteuning Facilitaire ondersteuning Gemeente 

 ICT-ondersteuning Gemeente 

 Catering Gemeente 

 Archivering Gemeente 

 Financiële zaken Gemeente 

 Protocollaire zaken Gemeente 

 Juridische ondersteuning Regionaal (Harderwijk/Doetinchem/Apeldoorn/) 

 Nafase Regionaal (Doetinchem/Apeldoorn/Harderwijk) 

 Verslaglegging Dubbelcluster 
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2. Taakkaart Technisch voorzitter Team Bevolkingszorg 
 

FUNCTIENAAM Technisch Voorzitter 

PROCES Team Bevolkingszorg 

Alarmering door Communicator  

Werkplek Opkomstlocatie, zoals genoemd door communicator 

Belangrijke 

contactgegevens 

Belangrijke contactgegevens via http://www.crisisbeheersing.info 
 
Algemeen Commandant Bevolkingszorg (Cdt BZ):  
secretaris.gemeente@vnog.nl  
055-548 3851 

Start activiteiten 

(input) 
• Bevestig het alarm en begeeft zich z.s.m. maar tenminste binnen 90 minuten naar 

opgegeven opkomstlocatie  
• Haalt informatie bij de Algemeen Commandant Bevolkingszorg, piket AOV-er of piket 

voorlichter (of de eigen AOV). 
• Inventariseert en richt zo nodig het GAC in met hulp van bode of ICT. 
• Zoekt contact met Cdt BZ t.b.v. afstemmen vergadercyclus en info halen 

• Ontvangt en informeert binnenkomende hoofden van de verschillende taakorganisaties 
• Controleert of alle functies aanwezig zijn: verslaglegger, plotter, leden van alle betrokken 

taakorganisaties en eventuele externe deskundigen. 
• Eventueel vraagt de TV om externe materiedeskundige. Aanvragen bij Cdt BZ 

• Start eerste vergadering team Bevolkingszorg: 
- gebruik de standaard  agenda 
- maak een voorstelrondje 
- hanteer de BOB methode en hanteer tactische thema’s/scenario’s 
- leg beslissingen/adviezen vast 

Taken • Technisch leiding geven aan het team bevolkingszorg: 

• checkt aanwezigheid hoofden, verdeelt taken, geeft door aan Cdt. BZ dat team operationeel 

is, neemt max 15 min voor vergadering, bepaalt volgende tijdstip vergadering i.s.m cdt. BZ 

, neemt max 15 min voor halen van info, zet geluid van de mobiele telefoons uit, sluit 

vergaderruimte af, blijft tijdens vergadering zitten, vat geregeld samen, zet besluit- en 

actiepunten op een rij, gebruikt gegevens van ROT, eigen vergadering en van de hoofden 

als input voor de volgende, zorgt voor korte en bondige vergaderrondjes, bespreekt 

gevolgen van een besluit, bekijkt mogelijke alternatieven, kijkt vooruit/denkt in scenario’s 

aan de hand van vaste en incident afhankelijke (tactische) thema’s.    

• Communiceren met Cdt BZ 

• Regelen vervanging van leden, plotter en verslaglegger 
• Eindredactie over notulen/logboek/Sitraps en overige uitgaande post. Denk hierbij ook aan 

de verantwoording achteraf. 

Resultaat (output) • Op tactisch niveau opdrachten aannemen van Cdt BZ of vragen stellen aan hem/haar 
• Zorgdragen dat genomen besluiten uitzet worden in de gemeentelijke organisatie 

• Besluiten/acties/knelpunten terugkoppelen aan Cdt BZ 
• Logboek, notulen en Sitraps (laten) opstellen 

Beëindigen activiteiten • Afschalen na opdracht van de Cdt BZ 

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

Neemt deel aan Overleg team bevolkingszorg 
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Taakorganisatie 

/ Proces 

Communicatie 

Definitie Crisiscommunicatie is belegd binnen de totale crisisorganisatie (van hulpdiensten tot gemeenten). Het 
is een proces dat deels, afhankelijk van de GRIP-fase en het type incident, valt onder de 
verantwoordelijkheid van Bevolkingszorg. Onder crisiscommunicatie verstaan we communicatie 
tijdens een (dreigende) crisissituatie die voorziet in de maatschappelijke informatiebehoefte. Ter 
uitvoering van deze taak kent de crisisorganisatie een multidisciplinair georganiseerde 
communicatieoperatie om een informatiepositie op te bouwen en om een communicatieaanpak te 
ontwikkelen en uit te voeren, die er op gericht is te voorzien in informatiebehoeften. Het proces 
crisiscommunicatie is een cyclisch 
proces van analyse, advies en aanpak, gericht op het realiseren van de operationele doelen 
'informatievoorziening', 'schadebeperking' en 'betekenisgeving'.De Taakorganisatie wordt uitgevoerd 
door professionals die zijn geschoold en getraind op het gebied van (crisis)communicatie, evenals 
crisisbeheersing. 

Doel Crisiscommunicatie heeft tot doel om: 
- te informeren over de situatie en het verloop daarvan en de genomen maatregelen uit te dragen 
- de schade te beperken door het waarschuwen van mensen en  
- mensen te adviseren over maatregelen die zij zelf kunnen nemen om schade te beperken; 
- betekenis te geven aan een situatie.  

Verantwoordelijk De teamleider Actiecentrum Team Communicatie stuurt het Actiecentrum Team Communicatie aan 
en staat onder leiding van het Hoofd Taakorganisatie Communicatie (HTo). Zolang het Hoofd 
taakorganisatie niet aanwezig is, is de teamleider verantwoordelijk voor het proces communicatie.   

Taken Koude fase: 
• Het opleiden, trainen en oefenen van alle medewerkers in het proces crisiscommunicatie 

tijdens de ‘koude fase’ ter voorbereiding op de acute fase.  
 

Acute fase: 
• Afhankelijk van de GRIP-fase: 

• Adviseren, informeren en rapporteren aan de Leider COPI, Operationeel Leider ROT, 
voorzitter GBT/RBT en/of het Hoofd Taakorganisatie Communicatie over  
- informatiebehoefte, belevingen, emoties 
- de te nemen maatregelen, c.q. uit te voeren communicatieactiviteiten 

• Inrichten van het Actiecentrum Team Communicatie;  
• Leidinggeven aan de medewerkers van de Taakorganisatie Communicatie, incl. het 

Actiecentrum Team Communicatie;  
• Het afstemmen van de informatie en communicatie met externe partijen; 
• Het uitvoeren van communicatieactiviteiten op de taakaspecten pers- en 

publieksvoorlichting, interne communicatie; 

• Afronden van het proces.  

Voorbereiden Afhankelijk van de functie in het proces communicatie:  
Alarmering door de communicator of de ambtenaar openbare orde (AOV-er) (of OvdBZ) en veiligheid 
of het Hoofd Taakorganisatie Communicatie, of diens plaatsvervanger.  
Het inrichten van het Actiecentrum Team Communicatie op basis van de geschatte behoefte aan 
soort en hoeveelheid medewerkers; 
Het verzamelen van informatie en het opstellen van adviezen over de aanpak; 
Inventarisatie van en afstemming met de betrokken ketenpartners.  

Uitvoeren Het  maken van een omgevingsbeeld en het adviseren over de te nemen maatregelen. Het  uitvoeren 
van communicatieactiviteiten op de taakaspecten pers- en publieksvoorlichting, interne 
communicatie.  
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Beëindigen Communicatie eindigt in de regel niet als er qua GRIP-structuur afgeschaald wordt.. Vaak lopen 
activiteiten door in de nafase.  

• Het vormgeven van het overdrachtsdossier ten behoeve van de nafase; 

• Debriefen van de medewerkers in het Actiecentrum Team Communicatie ten behoeve van 
de overall debriefing; Welke acties zijn uitgezet, welke lopen nog of moeten nog uitgezet 
worden, wat staat ons nog te wachten? 

• Inventariseren nazorg voor medewerkers; 

• Evalueren; opstellen van een lijst met verbeterpunten.  

•  

Personele bezetting Voorlichter COPI in hard piket wordt gealarmeerd door meldkamer. Deze voorlichter waarschuwt 
eventueel een tweede voorlichter.  
Communicatieadviseur ROT wordt vanuit pool met zacht piket gewaarschuwd door communicator en 
waarschuwt eventueel een tweede communicatieadviseur.  
Hoofd Taakorganisatie Communicatie en Teamleider Actiecentrum Team Communicatie in pool 
dubbelcluster  met zacht piket worden gealarmeerd door communicator of door AOV’er. 
Communicatieadviseur GBT met hard piket wordt gealarmeerd door AOV’er.  
Medewerkers Actiecentrum Team Communicatie worden gewaarschuwd door Teamleider of diens 
vervanger.  
De Teamleider alarmeert en instrueert de medewerkers Actiecentrum in opdracht van het Hoofd  
Taakorganisatie Communicatie. Zet beleidsaanwijzingen om in instructies en opdrachten aan zijn 
medewerkers. Stemt af met andere actiecentra. Draagt zorg voor het informeren van 
belanghebbenden.   
De omgevingsanalisten analyseren (sociale) media en leveren een omgevingsbeeld met adviezen, 
pers-en publieksvoorlichters zorgen voor het beantwoorden van vragen en informeren van pers en 
publiek.  

Relatie met andere 

processen 

Ja, bijvoorbeeld in afstemming met processen ‘opvang en verzorging’, milieubeheer, CRIB/SIS en 
CRAS.   
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FUNCTIENAAM 
Hoofd Taakorganisatie Communicatie Team Bevolkingszorg 

PROCES Taakorganisatie Communicatie 

ACTIVITEIT Formeel verantwoordelijk voor de Taakorganisatie Communicatie en alle 
communicatiemedewerkers. Hij stuurt de Teamleider Taakorganisatie Communicatie aan en wordt 
zelf formeel aangestuurd door de Algemeen Commandant Bevolkingszorg in het ROT. In het Team 
Bevolkingszorg vertegenwoordigt hij het hoofdproces communicatie. Hij adviseert het Team 
Bevolkingszorg op basis van informatie die hij ontvangt van de communicatieadviseurs in het GBT 
en het ROT en van de Teamleider van de Taakorganisatie Communicatie.  

Alarmering door Communicator / AOV-er (geeft ook werkplek door). 

Leiding Van: Algemeen Commandant Bevolkingszorg (ACBz) in ROT. 
Aan: Taakorganisatie communicatie, direct aan Teamleider Taakorganisatie Communicatie. 

Belangrijke contactpersonen Belangrijke contactgegevens via www.crisisbeheersing.info   
• Communicatieadviseur ROT: Locatie Europaweg Apeldoorn: T 055 548 3802 of 055 548 

3803, E voorlichting1.rot@vnog.nl of voorlichting2.rot@vnog.nl. 
• Communicatieadviseur GBT (piketnummer cluster) 
• Teamleider Taakorganisatie Communicatie (pool dubbelcluster). 
Communicatieadviseur GBT en Teamleider Taakorganisatie Communicatie zitten op dezelfde 
locatie. 

Start activiteiten 

(input) 
• Bevestig het alarm en start logboek. 

• Neem contact op met Communicatieadviseur GBT en/of ROT: 
- haal het omgevingsbeeld; 
- bespreek inzetopdracht en bezetting Taakorganisatie Communicatie; 
- stel in overleg de prioriteiten vast. 

• Neem contact op met Teamleider Taakorganisatie Communicatie: 
- bespreek het omgevingsbeeld; 
- bepaal en bespreek het inzetplan en bepaal de noodzakelijke inzet van mensen en 

middelen. 

Taken • Monitor bezetting en de continuïteit hiervan (zorg voor tijdige aflossing van de ingezette 
medewerkers). 

• Regel de nodige aanvullende faciliteiten om een goed functioneren van de taakorganisatie 
communicatie mogelijk te maken. 

• Controleer en monitor de voortgang (scenariodenken) en stuur waar nodig bij. 

• Draag zorg voor afstemming werkzaamheden 
• Stem af met overige hoofden taakorganisatie. 

• Verantwoordelijk voor nazorg van de ingezette medewerkers. 
• Informeer de medewerkers over op- of afschaling. 

• Zorg voor de opstelling van (tussen)rapportages over het proces inclusief eindevaluatie. 

Resultaat (output) • Inzetplan. 

• Inzetopdracht richting Teamleider Taakorganisatie Communicatie. 

• Voortgangsrapportage richting de ACBz. 
• Afwijkingsrapportage richting de ACBz. 

• Eindrapportage richting de ACBz. 
• Logboek. 

Beëindigen activiteiten • Schaal pas af na afstemming met de ACBz. 

• Draag zorg voor de debriefing van de Teamleider en medewerkers Taakorganisatie 
Communicatie. 

• Maak een inschatting van de behoefte aan nazorg bij de medewerkers. 

• Maak een inzetplan voor de nasleep van het incident voor de komende dagen. 
• Evalueer de inzet en zorg voor de opstelling van een eindrapportage over het proces. 

Bevoegdheden Heeft de bevoegdheden aanwijzingen en opdrachten te verstrekken aan alle medewerkers van de 
Taakorganisatie Communicatie (operationeel en functioneel over ATC en functioneel over 
communicatieadviseur GBT, CoPI-voorlichter en communicatieadviseur ROT). 
Mandaten 

• Opdracht geven aan Teamleider Taakorganisatie Communicatie tot het inzetten van de 
calamiteitenzender (na advisering Communicatieadviseur GBT). 

Neemt deel aan Overleg Team Bevolkingszorg (deelnemer met hoofden andere processen). 
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FUNCTIENAAM 
Teamleider Taakorganisatie Communicatie 

PROCES Taakorganisatie Communicatie 

ACTIVITEIT Coördineert alle werkzaamheden en communicatieactiviteiten van de medewerkers in de 
Taakorganisatie Communicatie. Hij zorgt op aanwijzing van Hoofd Taakorganisatie Communicatie  
voor de bezetting van het actiecentrum, zorgt ervoor dat de medewerkers optimaal kunnen 
functioneren en zorgt voor afstemming met de coördinatoren van de subprocessen en de 
mediawatcher/omgevingsanalist in het team. Hij ontvangt opdrachten van het Hoofd Taakorganisatie 
Communicatie   en wisselt informatie uit met de communicatieadviseurs in het ROT en GBT, maar 
ook met CoPI en evt. SGBO. Op basis van deze informatie, waarbij al eerder afstemming met andere 
partners als bijvoorbeeld Openbaar Ministerie heeft plaatsgevonden, zet hij acties uit onder de 
medewerkers van de Taakorganisatie Communicatie. 

Alarmering door Communicator / AOV-er (geeft ook werkplek door). 

Leiding Van: Hoofd Taakorganisatie Communicatie. 
Aan: Taakorganisatie Communicatie. 

Belangrijke 

contactpersonen 

Belangrijke contactgegevens via www.crisisbeheersing.info 

• Communicatieadviseur ROT, Locatie Europaweg Apeldoorn: T 055 548 3802 of 
055 548 3803, E voorlichting1.rot@vnog.nl of voorlichting2.rot@vnog.nl. 

• Communicatieadviseur GBT (piketnummer cluster) 

• CoPI-voorlichter (piketnummer 055 543 6046). 
• Hoofd Taakorganisatie Communicatie (pool dubbelcluster). 
Hoofd Taakorganisatie Communicatie en Communicatieadviseur GBT zitten op dezelfde locatie. 

Start activiteiten 

(input) 
• Bevestig het alarm en start logboek. 

• Neem contact op met HoofdTaakorganisatie Communicatie: 
- bespreek het omgevingsbeeld; 
- bepaal en bespreek het inzetplan en bepaal de noodzakelijke inzet van mensen en middelen; 
- zorg voor de inrichting en de bemensing (eventueel gericht bellen) van het actiecentrum. 

• Neem contact op met de Communicatieadviseur ROT en/of GBT: 
- haal het omgevingsbeeld en deel dit met de overige medewerkers. 

Taken  • Zorg dat de diverse coördinatoren geautoriseerde/feitelijke informatie uitzetten via de benodigde 
communicatiekanalen, evt. via coördinatorenoverleg. 

• Rapporteer over bezetting en de continuïteit hiervan met het Hoofd Taakorganisatie 
Communicatie en bespreek tijdige aflossing van de ingezette medewerkers). 

• Zorg voor de daadwerkelijke inzet en het maken van afspraken over frequentie, tijdstip en inhoud 
van de boodschap volgens de beschreven procedure van: 
- calamiteitenzender; 
- crisis.nl; 
- verwanteninformatienummer; 
- publieksinformatienummer. 

• Regel de nodige aanvullende faciliteiten om een goed functioneren van de medewerkers in de 
Taakorganisatie Communicatie mogelijk te maken. 

• Informeer de medewerkers over op- of afschaling. 

• Zorg voor de opstelling van (tussen)rapportages over de uitgevoerde activiteiten in de 
Taakorganisatie Communicatie. 

Resultaat (output) • Analyses en adviezen richting GBT-adviseur, ROT-adviseur en Hoofd Taakorganisatie 
Communicatie. 

• Voortgangsrapportage over uitgevoerde communicatieactiviteiten richting Hoofd Taakorganisatie 
Communicatie. 

• Afwijkingsrapportage richting Hoofd Taakorganisatie Communicatie. 
• Eindrapportage richting Hoofd Taakorganisatie Communicatie. 

• Logboek. 

Beëindigen activiteiten • Schaal pas af na afstemming met Hoofd Taakorganisatie Communicatie. 
• Draag zorg voor de debriefing van de medewerkers Taakorganisatie Communicatie. 

• Maak een inschatting van de behoefte aan nazorg bij de medewerkers.  
• Maak samen met het Hoofd Taakorganisatie Communicatie een inzetplan voor de nasleep van 

het incident voor de komende dagen. 

Bevoegdheden Heeft de bevoegdheden aanwijzingen en opdrachten te verstrekken aan alle medewerkers van de 
Taakorganisatie Communicatie (operationeel en functioneel). 
Mandaten 

• Het besluit tot het gebruik van het Verwanteninformatienummer van het ministerie van VWS 
(onder verantwoordelijkheid van Hoofd Taakorganisatie Communicatie ). 

• Het inschakelen van www.crisis.nl en het inzetten van SMS-Alert/Burgernet (na goedkeuring 
voorzitter GBT). 

• Het geven van opdracht tot het inzetten van de calamiteitenzender (na opdracht van Hoofd 
Taakorganisatie Communicatie). 

• Het opstellen/plaatsen van berichten in sociale media van geautoriseerde/feitelijke informatie. 

• Het opstellen/plaatsen van berichten op internet c.q. het versturen van (pers)berichten van 
geautoriseerde/feitelijke informatie. 

Neemt deel aan Coördinatorenoverleg met de coördinatoren subprocessen communicatie (voorzitter). 
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Bevoegdheden Heeft de bevoegdheden aanwijzingen en opdrachten te verstrekken aan alle medewerkers van de 
Taakorganisatie Communicatie (operationeel en functioneel). 
Mandaten 

• Het besluit tot het gebruik van het Verwanteninformatienummer van het ministerie van VWS 
(onder verantwoordelijkheid van Hoofd Taakorganisatie Communicatie ). 

• Het inschakelen van www.crisis.nl en het inzetten van SMS-Alert/Burgernet (na goedkeuring 
voorzitter GBT). 

• Het geven van opdracht tot het inzetten van de calamiteitenzender (na opdracht van Hoofd 
Taakorganisatie Communicatie). 

• Het opstellen/plaatsen van berichten in sociale media van geautoriseerde/feitelijke informatie. 
• Het opstellen/plaatsen van berichten op internet c.q. het versturen van (pers)berichten van 

geautoriseerde/feitelijke informatie. 

Neemt deel aan Coördinatorenoverleg met de coördinatoren subprocessen communicatie (voorzitter). 

 



 

 14 

 

FUNCTIENAAM 
Communicatieadviseur GBT 

PROCES Taakorganisatie Communicatie 

ACTIVITEIT Formeel verantwoordelijk voor het communicatieproces totdat het Hoofd Taakorgaisatie 
Communicatie aanwezig is en deze taak op zich neemt. Tot die tijd en zolang er geen 
Actiecentrum Team Communicatie operationeel is, verantwoordelijk voor oproep en inzet 
communicatiemedewerkers en uitvoering communicatieactiviteiten. 
Hij adviseert het GBT op basis van informatie die hij ontvangt van de voorlichter/-
communicatieadviseurs in het CoPI, (evt.) SGBO, ROT, van het Hoofd Taakorganisatie 
Communicatie en de Teamleider Taakorganisatie Communicatie en van de leden van het GBT.  

Alarmering door AOV-er , later mogelijk ook Communicator (geeft ook werkplek door). 

Leiding Van: Voorzitter GBT (functioneel) en Hoofd Taakorganisatie Communicatie eam Bevolkingszorg 
zodra deze aanwezig is (hiërarchisch en functioneel). 
Aan: Proces Communicatie, direct aan Teamleider Taakorganisatie Communicatie, totdat Hoofd 
Taakorganisatie Communicatie in Team Bevolkingszorg aanwezig is.  

Belangrijke 

contactpersonen 

Belangrijke contactgegevens via www.crisisbeheersing.info   
• Communicatieadviseur(s) ROT: Locatie Europaweg Apeldoorn: T 055 548 3802 of 055 548 

3803, E voorlichting1.rot@vnog.nl of voorlichting2.rot@vnog.nl. 
• Hoofd Taakorganisatie Communicatie Team Bevolkingszorg (pool dubbelcluster). 
• Teamleider Taakorganisatie Communicatie (pool dubbelcluster). 

• CoPI-voorlichter politie (piketnummer politie: T 055 543 6069). 

• SGBO-communicatieadviseur. 
• Eventuele communicatieadviseurs van externe organisaties. 
Communicatieadviseur GBT, Hoofd Taakorganisatie Communicatie en Teamleider 
Taaokorganisatie Communicatie zitten op dezelfde locatie. 

Start activiteiten 

(input) 
• Bevestig het alarm en start logboek. 

• Win zoveel mogelijk basisinformatie in bij AOV’er en bespreek inzetopdracht en bezetting 
Taakorganisatie Communicatie (bijv. worden Hoofd Taakorganisatie Communicatie GAC en 
Teamleider Taakorganisatie Communicatie vanuit pool al opgeroepen). Stel in overleg de 
prioriteiten vast. 

• Bel direct communicatieadviseur brongemeente en overleg wie naar GBT gaat. Gaat adviseur 
brongemeente, dan neemt deze de taken over. 

• Leg direct contact met ROT-adviseur(s) en haal omgevingsbeeld en mogelijke adviezen 
vanuit ROT op. 

• Neem zodra de namen bekend zijn contact op met Hoofd Taakorganisatie Communicatie en 
Teamleider Taakorganisatie Communicatie en draag verantwoordelijkheid over: 

Input zijn analyses en adviezen van ROT-adviseur(s), Teamleider Hoofd Taakorganisatie 
Communicatie. 

Taken • Monitor bezetting communicatiefuncties tot aantreden Hoofd Taakorganisatie 
Communicatie. 

• Leg verbindingen tussen informatie uit de verschillende kolommen en uit het 
omgevingsbeeld. Anticipeer vervolgens op ontwikkelingen die van invloed zijn op het 
gedrag, de houding en de beleving van burgers en overige betrokkenen. 

• Vertaal ingewonnen informatie (omgevingsbeeld) naar (strategische) communicatieadviezen 
in het GBT. 

• Zorg voor het (bij)sturen van de communicatiestrategie op basis van de verstrekte informatie 
over de voortgang van het incident (scenariodenken). 

• Stem af met communicatieadviseurs in ROT, Teamleider en Hoofd Taakorganisatie 
Communicatie en eventuele andere communicatieadviseurs/voorlichters (bijvoorbeeld van 
externe organisaties). 

Resultaat (output) • Strategische adviezen in GBT. 

• Inzetopdracht aan Teamleider Taakorganisatie Communicatie (bij afwezigheid Hoofd 
Taakorganisatie Communicatie). 

• Informatie over besluiten in GBT naar communicatieadviseurs ROT. 

• Voortgangs- en eindrapportages aan Hoofd Taakorganisatie Communicatie. 
• Logboek. 

Beëindigen activiteiten • Schaal pas af na afstemming met Hoofd Taakorganisatie Communicatie en communicatie-
adviseurs ROT 

• Adviseer Hoofd Communicatie en Teamleider Taakorganisatie Communicatie over een 
inzetplan voor de nasleep van het incident voor de komende dagen. 

Bevoegdheden Heeft de bevoegdheden aanwijzingen en opdrachten te verstrekken aan alle medewerkers van 
het proces Communicatie (operationeel en functioneel over ATC en functioneel over CoPI-
voorlichter en communicatieadviseur ROT), tot de komst van het Hoofd Communicatie in het 
GAC. 
Mandaten 

• Geven van opdracht tot het activeren van het lokale of regionale informatienummer (onder 
verantwoordelijkheid Hoofd Communicatie GAC indien deze aanwezig is). 

• Adviseren over het inzetten van de calamiteitenzender (Hoofd Communicatie GAC geeft 
opdracht, Teamleider ATC voert uit). 

• Het opstellen/plaatsen van berichten in sociale media van geautoriseerde/feitelijke informatie 
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(totdat Teamleider ATC aanwezig is). 
• Het opstellen/plaatsen van berichten op internet c.q. het versturen van (pers)berichten van 

geautoriseerde/feitelijke informatie (totdadt Teamleider ATC aanwezig is). 

Neemt deel aan Overleg GBT (deelnemer, adviseur). 
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FUNCTIENAAM 
Communicatieadviseur ROT 

Alarmering door Gemeenschappelijke meldkamer <naam>, via <alarmeringsmiddel> 
 

Ontvangt leiding van - Operationeel leider (operationeel) 
- Hoofd Taakorganisatie Communicatie (functioneel) 

 

Geeft leiding aan N.v.t. 
 

Werkplek Multi-Actiecentrum, 4e verdieping, Europaweg 79 Apeldoorn 

 

Kerntaken 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 Communicatie over de besluiten van het 
regionaal operationeel team  

 

Checklist start 

activiteiten 

� Bevestig het alarm / je opkomst en start eigen logboek 
� Raadpleeg LCMS 
� Neem contact op met het hoofd taakorganisatie Communicatie: 

o Bespreek het totaalbeeld, het adviesrapport omgevingsanalyse (indien aanwezig) 
en de (verwachte) informatiebehoefte 

o Bespreek de communicatieaanpak ten aanzien van informatievoorziening en 
schadebeperking, de woordvoeringslijn en de communicatieprioriteiten voor het 
ROT 

� Informeer het hoofd taakorganisatie Communicatie op logische momenten (bijvoorbeeld 
voor en na ROT-vergadering) gedurende de uren/dagen dat de taakorganisatie is ingezet 

 

Checklist uitvoering 

activiteiten 

� Deel informatie over het omgevingsbeeld 
� Meld welke communicatieactiviteiten al zijn ondernomen en welke in voorbereiding zijn 
� Adviseer en informeer over de communicatieaanpak op basis van een actueel 

adviesrapport omgevingsanalyse 
� Meld op welke van de communicatiedoelstellingen het accent ligt 
� Bepaal of aanvullende besluiten en bijdragen (duiding) van het ROT nodig zijn ten 

aanzien van de communicatieaanpak 
� Verzamel operationele informatie ten behoeve van de doelstellingen 

informatievoorziening en schadebeperking (handelingsperspectieven) en deel deze 
informatie met het hoofd taakorganisatie Communicatie 

� Beoordeel de impact van operationele besluiten op hun communicatieve gevolgen en 
randvoorwaarden 

� Wijs (indien nodig) het ROT op de kaders (strategie en doelstellingen) en mandaten 
(handelingsbevoegdheid) waarbinnen de communicatieoperatie plaatsvindt 
(informatievoorziening, schadebeperking en betekenisgeving) 

 

Checklist beëindiging 

activiteiten 

� Schaal eigen werkzaamheden pas af na afstemming met het hoofd taakorganisatie 
Communicatie 

� Informeer het hoofd taakorganisatie bij afschaling 
� Rond eigen werkzaamheden af en draag lopende zaken, via het hoofd taakorganisatie 

Communicatie, over aan de aflossing of de reguliere gemeentelijke organisatie 
� Lever een bijdrage aan de evaluatie van de uitvoering van het proces 

 

Benodigde informatie 

(input) 
- Totaalbeeld 
- Adviesrapport omgevingsanalyse (zodra beschikbaar) 

 

Resultaat (output) - (Mondeling) advies in het ROT 
- Input voor informatievoorziening en schadebeperking (handelingsperspectieven) 
- Voortgangs- en afwijkingsinformatie 
- Logboek 
 

Bevoegdheden N.v.t.  
 

Hulpmiddelen - Draaiboek/deelplan communicatie 
- Mandaatbesluit crisiscommunicatie 
- Taakkaart 
- Ramp- en incidentbestrijdingsplannen 
- Convenanten/samenwerkingsovereenkomsten 
- Bereikbaarheidslijst medewerkers communicatie 
- Bereikbaarheidslijst/netwerkkaart contactpersonen communicatie andere overheden en 
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externe partners 
- (Mobiele) ICT en communicatiemiddelen (GSM) 
- (Mobiel) internet met toegang tot LCMS, social media en e-mail 
- Checklists pers- en publieksvoorlichting 
- Kantoor- en werkplekfaciliteiten 

<regionaal invullen> 
 

Neemt deel aan overleg - Overleg regionaal operationeel team 
 

Werkt samen met / 

heeft contact met 
- Hoofd taakorganisatie Communicatie 
- Informatiecoördinator taakorganisatie Communicatie 
- Voorzitter regionaal operationeel team / operationeel leider 
- Leden regionaal operationeel team 
- Liaisons van andere overheden en externe partners betrokken bij het incident 
- Communicatieadviseur BT 

 

Bereikbaarheid 

partners/ externen 

<regionaal invullen> 
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FUNCTIENAAM 
Voorlichter / Communicatieadviseur CoPI 

 
Alarmering door Gemeenschappelijke meldkamer  

 

Ontvangt leiding van - Leider CoPI (operationeel) 
- In eerste instantie Communicatieadviseur ROT, daarna Hoofd taakorganisatie 

Communicatie (functioneel) als deze aanwezig is. 
 

Geeft leiding aan 
 

n.v.t. 
 

Kerntaken 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 
operationeel team of het hoofd taakorganisatie (afhankelijk van het GRIP-niveau) en 
informeren over wat leeft en speelt op de plaats incident 

 

Checklist start activiteiten � Bevestig het alarm / je opkomst en start eigen logboek 
� Neem contact op met de meldkamer: 

o Bespreek het totaalbeeld 
o Bespreek de (monodisciplinaire) opschaling 

� Maak een inschatting van de (verwachte) informatiebehoefte op basis van een snelle 
omgevingsanalyse 

� Start de eerste communicatieactiviteiten op en zet communicatiemiddelen in 
 
Na opschaling naar GRIP 2 of hoger, of na monodisciplinaire opschaling: 

� Neem contact op met de Communicatieadviseur ROT en (bij grip 3) met het hoofd 
taakorganisatie Communicatie: 
o Bespreek het totaalbeeld en het omgevingsbeeld 
o Meld welke communicatieactiviteiten al zijn ondernomen en welke in voorbereiding zijn 

� Informeer de Communicatieadviseur en het hoofd taakorganisatie Communicatie op 
logische momenten (bijvoorbeeld voor en na de CoPI-vergadering) gedurende de uren/dagen 
dat de taakorganisatie is ingezet 

 

Checklist uitvoering activiteiten � Ontvang en begeleidt media ter plaatse 
� Informeer media over feiten, omstandigheden, te voorziene ontwikkelingen en 

aandachtspunten (informatievoorziening en schadebeperking) 
� Informeer media over aard en plaats van officieel/officiële persmoment(en) 
� Registreer indien mogelijk vragen, antwoorden, afspraken, geruchten, fabeltjes, toon en 

sfeer 
 
Bij GRIP 1: 

� Wijs het CoPI op de kaders (strategie en doelstellingen) en mandaten waarbinnen de 
communicatieoperatie plaatsvindt (informatievoorziening, schadebeperking) 

� Adviseer de leider CoPI gevraagd en ongevraagd over de communicatieaanpak en eventuele 
(monodisciplinaire) opschaling en inzet van de taakorganisatie Communicatie 

 

Na opschaling naar GRIP 2 of hoger, of na monodisciplinaire opschaling: 

� Draag bij aan het omgevingsbeeld (‘ogen en oren’ voor de communicatieadviseur ROT en/of 
het hoofd taakorganisatie Communicatie) 

� Rapporteer het hoofd taakorganisatie Communicatie of de communicatieadviseur ROT over: 
o relevante communicatiefeiten en -gebeurtenissen 
o de communicatieactiviteiten, aard, toon en ervaring met media en publiek 

� Stem communicatieaanpak, werkzaamheden en mediaverzoeken af met de 
communicatieadviseur ROT of het hoofd taakorganisatie Communicatie 

 

Checklist beëindiging activiteiten � Schaal pas af na afstemming met leider CoPI en/of HTo Communicatie 
� Informeer het hoofd taakorganisatie bij afschaling 
� Rond eigen werkzaamheden af en draag lopende zaken, via het hoofd taakorganisatie 

Communicatie, over aan aflossing of aan de reguliere gemeentelijke organisatie 
� Lever een bijdrage aan de evaluatie van de uitvoering van het proces 

 

Resultaat (output) - Pers- en publieksberichten 
- Persstatement 
- (Mondeling) advies aan de leider CoPI 
- Voortgangs- en afwijkingsinformatie 
- Aanvraag extra mensen en middelen 
- Logboek  
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Bevoegdheden Heeft het mandaat om (binnen zijn taakbeschrijving en het regionaal vastgestelde mandaatbesluit) de 
benodigde opdrachten te geven en activiteiten uit te (laten) voeren, zonder voorafgaande autorisaties 
door de leider CoPI of de burgemeester 
 

Belangrijke contactpersonen - Hoofd taakorganisatie Communicatie 
- Informatiecoördinator taakorganisatie Communicatie 
- Communicatieadviseur ROT (055 – 548 3802) 
- Leider en leden CoPI 
- Informatiemanager CoPI 
- Liaisons van andere overheden en externe partners betrokken bij het incident 
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FUNCTIENAAM 
VIP-begeleider 

PROCES Taakorganisatie Communicatie 

ACTIVITEIT Opvangen en begeleiden van aanwezige gezagsdragers en andere VIPs. 

Alarmering door Teamleider Taakorganisatie Communicatie (geeft ook werkplek door). 

Leiding Van: Teamleider Taakorganisator Communicatie. 
Aan: n.v.t. 

Belangrijke 

contactpersonen 

Belangrijke contactgegevens via www.crisisbeheersing.info  
• Teamleider Taakorganisatie Communicatie (pool dubbelcluster). 

• Communicatieadviseur GBT (piketnummer cluster) 
Communicatieadviseur GBT en Teamleider Taakorganisatie Communicatie zitten op dezelfde 
locatie. 

Start activiteiten 

(input) 
• Bevestig het alarm en start logboek. 
• Overleg met de Teamleider Taakorganisatie Communicatie over: 

- gewenste inzet (wie van de VIPs, wanneer en waar begeleiden). 

Taken • Opvangen, begeleiden en faciliteren van gezagsdragers/VIPs, die in het kader van het 
incident de gemeente bezoeken. 

• Ondersteun de burgemeester waar het gaat om het ontvangen van deze gezagsdragers/VIPs. 

Resultaat (output) • Gezagsdragers/VIPs die op de juiste plek, op de juiste wijze ontvangen en begeleid worden. 

Beëindigen activiteiten • Ook na afschaling kan deze taak nog uitgevoerd moeten worden, bijvoorbeeld in de 
nazorgfase of bij herdenkingen. 

Bevoegdheden Verstrekken van geautoriseerde/feitelijke informatie. 

Neemt deel aan Geen georganiseerd overleg. 
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FUNCTIENAAM 
Internetbeheerder 

PROCES Taakorganisatie Communicatie 

ACTIVITEIT Zorgt dat geautoriseerde/feitelijke informatie via internet wordt verspreid. Maakt dit - indien nodig - 
bekend aan de calamiteitenzender en/of NCC. Heeft een signaalfunctie. 
Deze functie kan eventueel gecombineerd worden met de functie van Internetbeheerder. 

Alarmering door Communicator/Teamleider Taakorganisatie Communicatie (geeft werkplek door). 

Leiding Van: Coördinator Publieksvoorlichting. 
Aan: n.v.t. 

Belangrijke 

contactpersonen 

Belangrijke contactgegevens via www.crisisbeheersing.info  
• Coördinator Publieksvoorlichting. 
• Intranetbeheerder. 

• Beheerder calamiteitenzender Omroep Gelderland (T 026 371 3713 / Nationaal Noodnetnummer 
83000-9 / calamiteitenzender@omroepgelderland.nl / 
F 026 371 3710). 

• Beheerder NCC (zie bijlage 06B) 

Start activiteiten 

(input) 
• Bevestig het alarm en start logboek. 

• Neem contact op met de Coördinator Publieksvoorlichting en vraag of eigen website of crisis.nl 
wordt ingezet. 

• Bespreek de huidige situatie. 

Taken  • Plaats geautoriseerde/feitelijke informatie (nieuwsberichten / aanwijzingen / tips / meest gestelde 

vragen + antwoorden / bewonersbrieven / persconferenties of radio-uitzending op het internet. 

• Informeer calamiteitenzender en/of NCC als er nieuwe informatie op internet staat. 

• Houd eenheid en herkenbaarheid in de structuur van de website bij de berichtgeving over de 

calamiteiten. 

• Onderhoud contact met automatiseringsmedewerker en signaleer knelpunten over benodigde 
bandbreedte en toegankelijkheid, over de elektronische communicatiemiddelen en over 
vragen/problemen met hardware en software. 

• Registreer reacties op de website en geeft deze door aan de Coördinator Publieksvoorlichting en 
de Omgevingsanalist. 

Resultaat (output) • Logboek met uitgevoerde acties. 
• Rapportage aan de Coördinator Publieksvoorlichting . 

• Internetpagina’s met geautoriseerde informatie. 

Beëindigen activiteiten • Schaal pas af na afstemming met de Coördinator Publieksvoorlichting. 
• Maak samen met de Coördinator Publieksvoorlichting een internetplan voor de nasleep van het 

incident voor de komende dagen.  

Bevoegdheden Het verstrekken van geautoriseerde/feitelijke informatie via internet.  

Neemt deel aan Geen georganiseerd overleg. 
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FUNCTIENAAM 
Intranetbeheerder 

PROCES Taakorganisatie Communicatie 

ACTIVITEIT Zorgt dat geautoriseerde/feitelijke informatie via intranet wordt verspreid. Heeft een 
signaalfunctie. 
Deze functie kan eventueel gecombineerd worden met de functie van Internetbeheerder. 

Alarmering door Teamleider Taakorganisatie Communicatie (geeft ook werkplek door) 

Leiding Van: Coördinator Interne Communicatie of Coördinator Publieksvoorlichting. 
In de praktijk kunnen de functies Internetbeheerder en Intranetbeheerder gecombineerd worden. 
In dat geval vindt de aansturing plaats door de Coördinator Publieksvoorlichting. 
Aan: n.v.t. 

Belangrijke 

contactpersonen 

Belangrijke contactgegevens via www.crisisbeheersing.info  
Coördinator Interne Communicatie of Coördinator Publieksvoorlichting. 
• Internetbeheerder. 

Start activiteiten 

(input) 
• Bevestig het alarm en start logboek. 
• Neem contact op met de Coördinator Interne Communicatie/Publieksvoorlichting en 

bespreek de huidige situatie. 

Taken  • Breng de gemeentelijke organisatie via intranet op de hoogte van ontwikkelingen. Let op: 
informeer ook college-, raads- en commissieleden, medewerkers buitendienst, cateraar, 
zwembad, kinderboerderij, brandweer, e.d. 

• Zorg samen met de Coördinator Interne Communicatie/Publieksvoorlichting voor de inhoud 
van interne berichtgevingen en het bekendmaken van geautoriseerde/feitelijke informatie van 
intranet. 

• Informeer medewerkers via intranet over verspreiding van persberichten, bewonersbrieven, 
bulletins, persconferenties, radio- en tv-uitzendingen. 

• Informeer medewerkers in overleg met de Coördinator Interne Communicatie/-
Publieksvoorlichting in hoeverre de ramp de dagelijkse gang van zaken beïnvloedt en welk 
gedrag van medewerkers wordt verwacht. 

• Signaleer vragen/reacties uit de organisatie en geef deze door aan de Coördinator Interne 
Communicatie/Publieksvoorlichting. 

Resultaat (output) • Logboek met uitgevoerde acties. 
• Rapportage aan de Coördinator Interne Communicatie/Publieksvoorlichting. 

• Intranetpagina’s met geautoriseerde/feitelijke informatie. 

Beëindigen activiteiten • Schaal pas af na afstemming met de Coördinator Interne Communicatie/Publieksvoorlichting. 
• Maak samen met de Coördinator Interne Communicatie/Publieksvoorlichting een intranetplan 

voor de nasleep van het incident voor de komende dagen.  

Bevoegdheden Het verstrekken van geautoriseerde/feitelijke informatie via intranet.  

Neemt deel aan Geen georganiseerd overleg. 
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FUNCTIENAAM 
Omgevingsanalist / mediawatcher 

PROCES Taakorganisatie Communicatie 

ACTIVITEIT Verzamelt en analyseert berichtgeving uit print-, (audio)visuele-, internet- en sociale media en 
vragen van burgers die binnen zijn gekomen via recepties, telefonisten of hulpdiensten. Maakt 
daarbij onderscheid in feiten, geruchten en emoties. Afhankelijk van de GRIP-fase en werkplek 
adviseert de analist respectievelijk het CoPI, het ROT, het GBT, het RBT, het Team 
Bevolkingszorg of de Taakorganisatie Communicatie). 
De omgevingsanalist kan ook namens de hulpdiensten/regio/gemeente reageren via sociale 
media, m.n. Twitter. 

Alarmering door Communicator / AOV-er of telefonisch door communicatieadviseur (geeft werkplek door / kan 
eventueel ook via een andere werkplek dan het ROT of Taakorganisatie Communicatie). 

Leiding Van: CoPI-voorlichter (GRIP 1) 
ROT communicatieadviseur (GRIP 2) 
Teamleider Actiecentrum Team Communicatie of Communicatieadviseur GBT als er nog geen 
Teamleider Taakorganisatie Communicatie is (GRIP 3). 

Belangrijke 

contactpersonen 

Belangrijke contactgegevens via www.crisisbeheersing.info  
• Communicatieadviseur(s) ROT: Locatie Europaweg Apeldoorn: T 055 548 3802 of 055 548 

3803, E voorlichting1.rot@vnog.nl of voorlichting2.rot@vnog.nl. 
• CoPI-voorlichter politie (piketnummer politie: T 055 543 6046). 

• Communicatieadviseur GBT (piketnummer cluster) 

• Teamleider Taakorganisatie Communicatie (pool dubbelcluster) 
Communicatieadviseur GBT en Teamleider Taakorganisatie Communicatie zitten op dezelfde 
locatie. 

Start activiteiten 

(input) 
• Bevestig het alarm en start logboek. 

• Zoek contact met CoPI-voorlichter / ROT-adviseur / Teamleider Taakorganisatie 
Communicatie / GBT-adviseur. 

• Bepaal in overleg de meest geschikte werkplek. 
• Start direct met verzamelen van (media)informatie via (auto)radio en andere mobiele media 

(bijv. internet). 

Taken  • Organiseer en verzamel berichtgeving in media, online en offline. 

• Volg ontwikkelingen in (sociale) media op de voet. 
• Analyseer berichtgeving en ontwikkelingen. 

• Stel analyse samen met behulp van standaard format. 
• Adviseer hiermee CoPI, ROT, Taakorganisatie Communicatie, GBT of RBT. 

Resultaat (output) • Analyses en adviezen richting voorlichter CoPI, ROT-adviseur, Teamleider Taakorganisatie 
Communicatie/GBT-adviseur of Hoofd Taakorganisatie Communicatie (uitgewerkte analyses 
via een standaard format). 

• Communiceert via sociale media, m.n. Twitter, in opdracht van CoPI, ROT, GBT, RBT, 
Taakorganisatie Communicatie of GAC. 

• Logboek. 

Beëindigen activiteiten • Schaalt pas af na afstemming CoPI-voorlichter, ROT-adviseur, Teamleider Taakorganisatie 
Communicatie, Hoofd Taakorganisator Communicatie  of RBT-adviseur, afhankelijk van 
GRIP. 

• Maakt samen met collega adviseur actieplan voor follow up van de omgevingsanalyse na 
afschaling. 

Bevoegdheden Het verstrekken van geautoriseerde/feitelijke informatie via sociale media, m.n. Twitter 
(zelfstandig berichten formuleren en reageren op vragen/onjuiste berichtgeving). 

Neemt deel aan Eventueel CoPI-overleg of Sectie Bevolkingszorg in ROT of Coördinatorenoverleg met de 
Teamleider Taakorganisatie Communicatie. 
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FUNCTIENAAM 
Medewerker ondersteuning 

PROCES Taakorganisatie Communicatie 

ACTIVITEIT Levert ondersteuning aan (een van) de coördinator(en) en bij de voorkomende werkzaamheden. 
Indien noodzakelijk kan aan iedere hoofdtaak een administratieve medewerker worden 
toegevoegd. Deze medewerker ondersteunt de coördinator (en andere medewerkers) in 
voorkomende werkzaamheden, zoals het vermenigvuldigen, (laten) rondbrengen, verzenden en 
archiveren van e-mails, brieven, faxen en andere correspondentie. 

Alarmering door Teamleider Taakorganisatie Communicatie (geeft werkplek door). 

Leiding Van: Teamleider Actiecentrum Taakorganisatie Communicatie. 
Aan: n.v.t. 

Belangrijke 

contactpersonen 

Teamleider Taakorganisatie Communicatie (pool dubbelcluster). 
Eventueel coördinatoren/medewerkers subprocessen. 

Start activiteiten 

(input) 
• Meld je bij de Teamleider ATC en voer opgegeven opdrachten uit. 

• Stel je pro-actief op. 

Taken • Verzend e-mails, brieven, faxen en andere correspondentie. 

• Neem eventueel de telefoon aan, noteer boodschappen of vragen en geef deze door aan de 
desbetreffende voorlichters. 

• Schakel bezorgers, tolken, notulisten, etc. in op aanwijzing van de coördinatoren van de 
Taakorganisatie Communicatie. 

• Zorg voor logistieke ondersteuning, zoals het vermenigvuldigen en het (laten) rondbrengen 
van stukken of (nieuws) brieven. 

• Archiveer en documenteer allerlei informatie. 
• Overige gevraagde ondersteuning. 

Resultaat (output) • Het uit handen nemen van werk bij andere functionarissen, die niet aan bepaalde taken 
toekomen terwijl er door de situatie hiervoor wel een urgente behoefte is.  

Beëindigen activiteiten • Het werk stopt op aangeven van de Teamleider Taakorganisatie Communicatie..  

Bevoegdheden Het uitvoeren van de gegeven opdrachten. 

Neemt deel aan Geen georganiseerd overleg. 
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FUNCTIENAAM 
Medewerker Publieksbalie 

PROCES Taakorganisatie Communicatie 

ACTIVITEIT Informeert de bevolking. Geeft mondeling de geautoriseerde/feitelijke informatie aan het publiek 
en intermediaire kaders. Heeft een signaal- en doorverwijsfunctie. 

Alarmering door Teamleider Taakorganisatie Communicatie (geeft ook werkplek door). 

Leiding Van: Coördinator Publieksvoorlichting. 
Aan: n.v.t. 

Belangrijke 

contactpersonen 

Belangrijke contactgegevens via www.crisisbeheersing.info  
• Coördinator Publieksvoorlichting. 

Start activiteiten 

(input) 
• Start logboek. 

• Overleg met de Coördinator Publieksvoorlichting over je inzet en de vastgestelde 
(kern)boodschappen. 

Taken • Verstrek alleen geautoriseerde/feitelijke informatie. 
• Beantwoord vragen van bewoners en belangstellenden en registreer deze. 

• Maak geautoriseerde/feitelijke informatie bekend via een publicatiebord. 
• Verwijs vragenstellers eventueel door naar andere instanties of naar andere 

informatiekanalen (calamiteitenzender, website) met behulp van overzicht van relevante 
telefoonnummers en opvanglocaties. 

• Verwijs pers/media door naar het perscentrum. 

• Zorg voor correcte doorverwijzing van verwanten van (mogelijke) slachtoffers naar CRIB. 
• Registreer vragen en reacties, inclusief vragen waarop je nog geen antwoord kunt geven, en 

geef deze door aan Coördinator Publieksvoorlichting. 
• Meld (dreigende) conflicten, vijandigheid, geruchten en misvattingen vanuit de bevolking aan 

de Coördinator Publieksvoorlichting. 

Resultaat (output) • Mondelinge verstrekking van geautoriseerde/feitelijke informatie aan het publiek. 
• Terugkoppeling van niet beantwoorde of nieuw gestelde vragen en reacties. 

• Logboek. 

Beëindigen activiteiten • Afschaling op aangeven van Coördinator Publieksvoorlichting 

Bevoegdheden Het verstrekken van geautoriseerde/feitelijke informatie. 

Neemt deel aan Geen georganiseerd overleg. 
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FUNCTIENAAM 
Medewerker telefoonteam 

PROCES Taakorganisatie Communicatie 

ACTIVITEIT Informeert de bevolking. Geeft telefonisch de geautoriseerde/feitelijke informatie aan het publiek 
en intermediaire kaders. Heeft een signaal- en doorverwijsfunctie. 

Alarmering door Teamleider Taakorganisatie Communicatie (geeft ook werkplek door). 

Leiding Van: Coördinator Publieksvoorlichting. 
Aan: n.v.t. 

Belangrijke 

contactpersonen 

Belangrijke contactgegevens via www.crisisbeheersing.info  
• Coördinator Publieksvoorlichting. 

Start activiteiten 

(input) 
• Start logboek. 

• Overleg met de Coördinator Publieksvoorlichting over je inzet en de vastgestelde 
(kern)boodschappen. 

Taken • Verstrek alleen geautoriseerde/feitelijke informatie. 
• Beantwoord vragen van bewoners en belangstellenden en registreer deze. 

• Verwijs vragenstellers eventueel door naar andere instanties of naar andere 
informatiekanalen (calamiteitenzender, website) met behulp van overzicht van relevante 
telefoonnummers en opvanglocaties. 

• Verwijs pers/media door naar het perscentrum / de Persvoorlichter. 
• Zorg voor correcte doorverwijzing van verwanten van (mogelijke) slachtoffers naar CRIB. 

• Registreer vragen en reacties, inclusief vragen waarop je nog geen antwoord kunt geven, en 
geef deze door aan Coördinator Publieksvoorlichting. 

• Meld (dreigende) conflicten, vijandigheid, geruchten en misvattingen vanuit de bevolking aan 
de Coördinator Publieksvoorlichting. 

- Resultaat 

(output) 
• Telefonische verstrekking van geautoriseerde/feitelijke informatie aan het publiek. 

• Terugkoppeling van niet beantwoorde of nieuw gestelde vragen en reacties. 
• Logboek 

Beëindigen activiteiten • Afschaling op aangeven van Coördinator Publieksvoorlichting. 

Bevoegdheden Het verstrekken van geautoriseerde/feitelijke informatie. 

Neemt deel aan Geen georganiseerd overleg. 



 

 27 

 

FUNCTIENAAM 
Coördinator Interne Communicatie 

PROCES Taakorganisatie Communicatie 

ACTIVITEIT Belast met het verzamelen en intern bekend maken van alle informatie die extern is verspreid en 
zorgen voor de verspreiding van geautoriseerde/feitelijke informatie aan de gemeentelijke organisatie 
(college-, raads- en commissieleden, medewerkers binnen- en buitendienst, cateraar, zwembad, 
kinderboerderij, brandweer, e.d.). Dit kan via intranet, (geprinte of digitale) nieuwsbrieven, 
bijeenkomsten, etc. Heeft een signaalfunctie voor vragen en opmerkingen vanuit de interne 
organisatie. Is contactpersoon voor andere procesverantwoordelijken en hulpverleningsdiensten, als 
deze willen weten welke informatie intern is verspreid. 

Alarmering door Communicator/Teamleider Taakorganisatie Communicatie (geeft werkplek door). 

Leiding Van: Teamleider Taakorganisatie Communicatie. 
Aan: intranetbeheerder. 

Belangrijke 

contactpersonen 

Belangrijke contactgegevens via www.crisisbeheersing.info  
• Communicatieadviseur GBT (piketnummer cluster). 

• Teamleider Taakorganisatie Communicatie (pool dubbelcluster). 
Communicatieadviseur GBT en Teamleider Taakorganisatie Communicatie zitten op dezelfde locatie. 

Start activiteiten 

(input) 
• Bevestig het alarm en start logboek. 

• Overleg met de Teamleider Taakorganisatie Communicatie over: 
- gewenste inzet van intranet en overige interne communicatiemiddelen; 
- afstemming alle interne doelgroepen. 

• Overleg met de Teamleider Taakorganisatie Communicatie over de inhoud van de boodschap, 
wat is het omgevingsbeeld, wat is de beleving in de organisatie, welke informatie is beschikbaar, 
welke informatie kan bekend gemaakt worden. 

Taken • Instrueer en informeer de gemeentelijke organisatie (bestuurlijk en ambtelijk) over interne 
berichtgeving. 

• Maak jezelf bekend als aanspreekpunt voor alle collega’s die geen taak binnen de 
calamiteitenbestrijding hebben voor informatie over de calamiteit. Denk hierbij ook aan college-, 
raads- en commissieleden, medewerkers binnen- en buitendienst, cateraar, zwembad, 
kinderboerderij, brandweer, e.d. 

• Geef de laatste stand van zaken en vragen/opmerkingen uit de organisatie door aan het 
Teamleider Taakorganisatie Communicatie. 

• Maak de geautoriseerde/feitelijke informatie bekend binnen de gemeentelijke organisatie en naar 
het gemeentebestuur (eventueel linken naar de website). 

• Verzorg samen met de Intranetbeheerder de inhoud van de interne berichtgeving en verstrekt 
deze via interne mail, intranet en informatiebulletins. 

• Zorg samen met de Intranetbeheerder voor interne verspreiding van persberichten, 
bewonersbrieven, bulletins, etc. 

• Maak intern bekend wanneer een nieuwe persconferentie of radio-uitzending plaatsvindt. 
• Maak interne afspraken bekend (bijv. over wel of niet twitteren, e.d.). 

• Informeer de medewerkers in hoeverre de calamiteit de dagelijkse gang van zaken beïnvloedt en 
of zij ook buiten kantooruren bereikbaar/beschikbaar moeten zijn. 

• Signaleer vragen/knelpunten in de organisatie en geef deze door aan de Teamleider 
Taakorganisatie Communicatie. 

Resultaat (output) • Het verstrekken van geautoriseerde/feitelijke interne informatie. 

• Rapportage aan de Teamleider Taakorganisatie Communicatie over aard, omvang en inhoud van 
de interne communicatie en vragen/knelpunten. 

• Logboek. 

Beëindigen activiteiten • Ook na afschaling kan deze taak nog uitgevoerd moeten worden, omdat er lang na de calamiteit 
nog interne vragen kunnen zijn. 

• Op bepaalde momenten (n.a.v. het bekend worden van de resultaten van onderzoeken, 
juridische procedures, herdenkingen, e.d.) kunnen ook weer (nieuwe) vragen ontstaan of kan 
het nodig zijn om intern actief te communiceren. 

Bevoegdheden Het verstrekken van geautoriseerde/feitelijke informatie. 

Neemt deel aan Coördinatorenoverleg met de Teamleider Taakorganisatie Communicatie. 
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FUNCTIENAAM 
Coördinator Persvoorlichting 

PROCES Taakorganisatie Communicatie 

ACTIVITEIT Coördineert de persvoorlichters. Hij is verantwoordelijk voor de mondelinge en schriftelijke 
geautoriseerde/feitelijke informatie aan de pers en de begeleiding van de pers. Hij is belast met de 
voorbereiding en organisatie van persbijeenkomsten. 

Alarmering door Communicator/Teamleider Taakorganisatie Communicatie (geeft werkplek door). 

Leiding Van: Teamleider Taakorganisatie Communicatie. 
Aan: Persvoorlichters, Woordvoerder(s) burgemeester, Persvoorlichter(s) Opvangcentrum, 
Contactpersoon calamiteitenzender. 

Belangrijke 

contactpersonen 

Belangrijke contactgegevens via www.crisisbeheersing.info  
• Communicatieadviseur GBT (piketnummer cluster). 
• Teamleider Taakorganisatie Communicatie (pool dubbelcluster). 
Communicatieadviseur GBT en Teamleider Taakorganisatie Communicatie zitten op dezelfde locatie. 

Start activiteiten 

(input) 
• Bevestig het alarm en start logboek. 

• Overleg met de Teamleider Taakorganisatie Communicatie over de inzet van persvoorlichters (ook 
in opvangcentrum) en woordvoerder(s). 

• Overleg met de Teamleider Taakorganisatie Communicatie over de persstrategie (de inhoud van 
de boodschap, wat is het omgevingsbeeld, welke informatie is beschikbaar, welke informatie kan 
bekend gemaakt worden). 

Taken • Zorg voor de uitvoering van de opdrachten vanuit het beleidsteam en/of ROT over perscontacten 
(opdracht via Teamleider Taakorganisatie Communicatie). 

• Zorg voor inrichting en bemensing van het perscentrum en het opvangcentrum. 
• Instrueer de persvoorlichters en zorg dat ze volledig bekend zijn met de geautoriseerde/feitelijke 

informatie en de activiteiten inzake mediacontacten. 
• Zorg voor het bekendmaken van geautoriseerde/feitelijke informatie via verwijzing naar de 

website en social media (twitter). Eventueel kan incidenteel een persbericht worden verzonden. 
• Zorg voor het beantwoorden van persvragen, waarbij alleen geautoriseerde/feitelijke informatie 

verstrekt mag worden (mondeling/schriftelijk of via social media). 
• Zorg voor het opstellen van persverklaringen. 

• Zorg voor het organiseren van persconferenties, inclusief het uitnodigen van de pers, bijhouden 
presentielijst, verslaglegging en registratie van (nog niet te beantwoorden) vragen, opname van 
de persconferentie (video of audio). 

• Zorg voor een tolk om bij voorkeur ná de persconferentie vragen en antwoorden te vertalen bij 
het te woord staan van de buitenlandse media. 

• Zorg (eventueel) voor een tolk voor het vertalen van persberichten/persverklaringen. 

• Verstrek persberichten//persverklaringen/verslagen van persconferenties/FAQ aan de Coördinator 
Publieksvoorlichting t.b.v. informatieverstrekking op de website en aan de calamiteitenzender 
en/of NCC. 

• Stem af met de Coördinator Publieksvoorlichting over instructie aan medewerkers van de 
receptie/telefooncentrale en de bodes over omgang met pers (geen vragen beantwoorden, pers 
niet op plekken laten komen waar het niet mag, maar doorverwijzen naar persvoorlichting). 

• Verzamel persvragen waarop geen antwoord gegeven kan worden en koppel deze terug aan de 
Teamleider Taakorganisatie Communicatie (signaleringsfunctie). 

Resultaat (output) • Het verstrekken van actuele/feitelijke informatie aan de pers. 

• Rapportage aan de Teamleider Taakorganisatie Communicatie over aard, omvang en inhoud van 
de perscommunicatie en vragen/knelpunten. 

• Logboek. 

Beëindigen activiteiten • Ook na afschaling kan deze taak nog uitgevoerd moeten worden, omdat er lang na de calamiteit 
nog persvragen kunnen zijn. 

• Op bepaalde momenten (n.a.v. het bekend worden van de resultaten van onderzoeken, 
juridische procedures, herdenkingen, e.d.) kunnen ook weer (nieuwe) persvragen ontstaan of 
kan het nodig zijn de pers actief te informeren (in principe taak brongemeente). 

Bevoegdheden Het verstrekken van geautoriseerde/feitelijke informatie. 

Neemt deel aan Coördinatorenoverleg met de Teamleider Taakorganisatie Communicatie. 
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FUNCTIENAAM 
Coördinator Publieksvoorlichting 

PROCES Taakorganisatie Communicatie 

ACTIVITEIT Coördineert het telefoonteam, de publieksinformatiebalie, de publieksvoorlichting in opvangcentra en 
internet. Hij is verantwoordelijk voor de mondelinge, schriftelijke en digitale informatie aan het 
publiek en intermediaire kaders (bijv. kerk, school, buurtvereniging, wijkraad, sportvereniging). Hij 
zorgt ervoor dat, na toestemming van het GBT via de Teamleider Taakorganisatie Communicatie  een 
telefoonnummer (speciaal bestemd voor publieksvoorlichting) en zonodig een publieksinformatiebalie 
worden opengesteld, bemenst, geïnformeerd en bekendgemaakt. 

Alarmering door Communicator/Teamleider Taakorganisatie Communicatie (geeft werkplek door). 

Leiding Van: Teamleider Taakorganisatie Communicatie 
Aan: Medewerkers Telefoonteam, Medewerkers Publieksinformatiebalie / Publieksvoorlichting 
Opvangcentrum, Internetbeheerder 

Belangrijke 

contactpersonen 

Belangrijke contactgegevens via www.crisisbeheersing.info  
• Communicatieadviseur GBT (piketnummer cluster). 

• Teamleider Taakorganisatie Communicatie (pool dubbelcluster). 
Communicatieadviseur GBT en Teamleider Taakorganisatie Communicatie zitten op dezelfde locatie. 

Start activiteiten 

(input) 
• Bevestig het alarm en start logboek. 

• Overleg met de Teamleider Taakorganisatie Communicatie over: 
- gewenste inzet van telefoonteam, publieksinformatiebalie en voorlichting in opvangcentrum; 
- gewenste inzet van internet en overige communicatiemiddelen; 
- inschakeling van calamiteitenzender en/of NCC. 

• Overleg met de Teamleider Taakorganisatie Communicatie over de inhoud van de boodschap, 
wat is het omgevingsbeeld, welke informatie is beschikbaar, welke informatie kan bekend 
gemaakt worden. 

Taken • Zorg voor de uitvoering van de opdrachten vanuit het beleidsteam en/of ROT over 
publiekscontacten (opdracht via Teamleider Taakorganisatie Communicatie). 

• Zorg voor inrichting en bemensing van het telefoonteam, de publieksinformatiebalie, het 
opvangcentrum en internetbeheer. 

• Zorg voor een doelgericht afgestemde boodschap naar de verschillende publieksgroepen. Denk 
hierbij aan nieuwsberichten (wat is er aan de hand, wat doen gemeente en 
hulpverleningsdiensten), aanwijzingen en tips (handelingsperspectief), meest gestelde vragen en 
antwoorden, bewonersbrieven, e.d. Houdt hierbij rekening met vertalingen en met mensen met 
een visuele/auditieve/verstandelijke/lichamelijke beperking. 

• Zorg voor het bekendmaken van de meest geautoriseerde/feitelijke informatie op de 
(gemeentelijke) website en social media (twitter). 

• Zorg voor het openstellen en bekendmaken van de informatienummers voor publiek (en eventueel 
het informatienummer voor verwanteninformatie). 

• Instrueer de medewerkers publieksvoorlichting en zorg dat ze volledig bekend zijn met de 
geautoriseerde/feitelijke informatie en de activiteiten inzake publiekscontacten. 

• Instrueer de medewerkers van de receptie/telefooncentrale en de bodes over doorverwijzen van 
bellers/bezoekers en over omgang met pers (geen vragen beantwoorden, pers niet op plekken 
laten komen waar het niet mag, maar doorverwijzen naar persvoorlichting). 

• Zorg voor beantwoording van publieksvragen, waarbij alleen geautoriseerde/feitelijke informatie 
verstrekt mag worden (mondeling, schriftelijk of via social media). 

• Zodra besloten is de calamiteitenzender en/of NCC in te schakelen, zorg je voor verstrekking van 
alle geautoriseerde/feitelijke informatie aan calamiteitenzender en/of NCC. 

• Verzamel publieksvragen waarop geen antwoord gegeven kan worden en koppel deze terug aan 
de Teamleider Taakorganisatie Communicatie (signaleringsfunctie). 

Resultaat (output) • Het verstrekken van actuele/feitelijke informatie aan het publiek. 
• Rapportage aan de Teamleider Taakorganisatie Communicatie over aard, omvang en inhoud van 

de publiekscommunicatie en vragen/knelpunten. 
• Logboek. 
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FUNCTIENAAM 
Persvoorlichter Opvangcentrum  

PROCES Taakorganisatie Communicatie 

ACTIVITEIT Begeleidt de pers en verzorgt persvoorlichting op basis van geautoriseerde/feitelijke informatie. 
Ondersteunt bij en levert input voor het maken van mediaberichten. 

Alarmering door Communicator/Teamleider Taakorganisatie Communicatie (geeft ook werkplek / locatie 
opvangcentrum door). 

Leiding Van: Coördinator Persvoorlichting. 
Aan: n.v.t. 

Belangrijke 

contactpersonen 

Belangrijke contactgegevens via www.crisisbeheersing.info  
• Coördinator Persvoorlichting. 

• Voorlichter CoPI (piketnummer 055 543 6046). 
• Publieksvoorlichter Opvangcentrum. 

• Eventuele persvoorlichters van overige partners voor zover aanwezig op het rampterrein 
(GHOR, brandweer, overige diensten). 

Start activiteiten 

(input) 
• Start logboek. 
• Overleg met Coördinator Persvoorlichting t.a.v. invulling persvoorlichting vanuit de 

vastgestelde kernboodschap(pen). 
• Stem met CoPI-voorlichter ter plaatse de communicatie-activiteiten af.  

Taken • Geef persvoorlichting gebaseerd op de vastgestelde kernboodschap(pen) en 
geautoriseerde/feitelijke informatie. 

• Begeleid de pers en verwijs indien nodig door naar perscentrum. 

• Koppel niet-beantwoorde of nieuwe vragen van de pers terug naar Coördinator 
Persvoorlichting. 

• Ondersteun de Coördinator Persvoorlichting (bijv. bij organisatie persbijeenkomst). 

Resultaat (output) • Informatieverstrekking aan de pers. 
• Terugkoppeling van niet beantwoorde of nieuw gestelde vragen van de pers. 

• Logboek. 

Beëindigen activiteiten • Afschaling op aangeven van de Coördinator Persvoorlichting. 

Bevoegdheden Het verstrekken van geautoriseerde/feitelijke informatie. 

Neemt deel aan Geen georganiseerd overleg. 
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FUNCTIENAAM 
Persvoorlichter rampterrein  

PROCES Taakorganisatie Communicatie 

ACTIVITEIT Begeleidt de pers en verzorgt persvoorlichting op basis van geautoriseerde/feitelijke informatie. 

Alarmering door Teamleider Taakorganisatie Communicatie 

Leiding Van: Coördinator Persvoorlichting (indien deze nog niet aanwezig is van de coördinator CoPI). 
Aan: n.v.t. 

Belangrijke 

contactpersonen 

Belangrijke contactgegevens via www.crisisbeheersing.info  
• Coördinator Persvoorlichting. 

• Voorlichter CoPI (piketnummer 055 543 6046). 
• Coördinator CoPI (ter plaatse melden). 

• Eventuele persvoorlichters van overige partners voor zover aanwezig op het rampterrein 
(GHOR, brandweer, overige diensten). 

Start activiteiten 

(input) 
• Start logboek. 
• Overleg met Coördinator Persvoorlichting t.a.v. invulling persvoorlichting vanuit de 

vastgestelde kernboodschap(pen). 
• Stem met CoPI-voorlichter ter plaatse de communicatie-activiteiten af.  

Taken • Geef persvoorlichting gebaseerd op de vastgestelde kernboodschap(pen) en 
geautoriseerde/feitelijke informatie. 

• Begeleid de pers en verwijs indien nodig door naar perscentrum. 

• Koppel niet-beantwoorde of nieuwe vragen van de pers terug naar Coördinator 
Persvoorlichting. 

• Stem persvoorlichting ter plaatse af met de CoPI-voorlichter. 

Resultaat (output) • Informatieverstrekking aan de pers. 
• Terugkoppeling van niet beantwoorde of nieuw gestelde vragen van de pers. 

• Logboek. 

Beëindigen activiteiten • Afschaling op aangeven van de coördinator persvoorlichting. 

Bevoegdheden Het verstrekken van geautoriseerde/feitelijke informatie. 

Neemt deel aan Geen georganiseerd overleg. 
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FUNCTIENAAM 
Persvoorlichter / woordvoerder burgemeester 

PROCES Taakorganisatie Communicatie 

ACTIVITEIT Verzorgt persvoorlichting op basis van geautoriseerde/feitelijke informatie 
Schrijft mediaberichten (persberichten, webberichten, social media, persuitnodiging) en ondersteunt bij 
organisatie persbijeenkomsten. 

Alarmering door Communicator/Teamleider Taakorganisatie Communicatie (geeft werkplek door). 

Leiding Van: Coördinator Persvoorlichting (informele lijnen met Communicatieadviseur GBT). 
Aan: n.v.t. 

Belangrijke contactpersonen Belangrijke contactgegevens via www.crisisbeheersing.info  
• Coördinator Persvoorlichting. 
• Communicatieadviseur GBT (piketnummer cluster). 
Communicatieadviseur GBT en Coördinator Persvoorlichting zitten op zelfde locatie 

Start activiteiten 

(input) 
• Start logboek. 

• Overleg met Coördinator Persvoorlichting t.a.v. invulling persvoorlichting vanuit de vastgestelde 
kernboodschap(pen). 

• Stem met Communicatieadviseur GBT af m.b.t. woordvoering namens burgemeester. 

Taken • Geef persvoorlichting gebaseerd op de vastgestelde kernboodschap(pen) en geautoriseerde/feitelijke 
informatie. 

• Maak in opdracht van Coördinator Persvoorlichting mediaberichten. 
• Koppel niet-beantwoorde of nieuwe vragen van de pers terug naar Coördinator Persvoorlichting. 

• Voer in overleg met de Communicatieadviseur GBT de woordvoering namens de (loco)burgemeester 
uit, ook hier alleen geautoriseerde/feitelijke informatie. 

• Bereid in overleg met de Communicatieadviseur GBT de woordvoering door de (loco)burgemeester 
voor. 

• Organiseer in opdracht van Coördinator Persvoorlichting de praktische uitvoering van de 
persconferentie(s) van het bestuur en afstemming met andere partners (politie, GHOR, brandweer, 
justitie etc.) en laat de ruimte inrichten. 

Resultaat (output) • Informatieverstrekking aan de pers. 

• Voorbereiding en ondersteuning woordvoering door burgemeester. 
• Terugkoppeling van niet beantwoorde of nieuw gestelde vragen van de pers. 

• Operationele voorbereiding en uitvoering persconferentie(s). 
• Logboek. 

Beëindigen activiteiten • Afschaling op aangeven van de coördinator persvoorlichting 

Bevoegdheden Het verstrekken van geautoriseerde/feitelijke informatie. 

Neemt deel aan Geen georganiseerd overleg. 
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FUNCTIENAAM 
Publieksvoorlichter Opvangcentrum 

PROCES Taakorganisatie Communicatie 

ACTIVITEIT Informeert publiek in opvangcentrum. Geeft geautoriseerde/feitelijke informatie aan de mensen in 
het opvangcentrum (zowel aan de hulpverleners, de opgevangenen, de bezoekers). Heeft een 
signaal- en doorverwijsfunctie. 

Alarmering door Teamleider Taakorganisatie Communicatie (geeft ook werkplek / locatie van opvangcentrum door). 

Leiding Van: Coördinator Publieksvoorlichting. 
Aan: n.v.t. 

Belangrijke contactpersonen Belangrijke contactgegevens via www.crisisbeheersing.info  
Coördinator Publieksvoorlichting. 
• Persvoorlichter Opvangcentrum. 

Start activiteiten 

(input) 
• Start logboek. 
• Overleg met de Coördinator Publieksvoorlichting over je inzet en de vastgestelde 

(kern)boodschappen. 

Taken • Verstrek alleen geautoriseerde/feitelijke informatie aan mensen in het opvangcentrum. 
• Maak geautoriseerde/feitelijke informatie bekend via een publicatiebord, een brief of 

omroepinstallatie in het opvangcentrum. 
• Verwijs vragenstellers eventueel door naar andere instanties of naar andere informatiekanalen 

(calamiteitenzender, website) met behulp van overzicht van relevante telefoonnummers en 
opvanglocaties. 

• Verwijs pers/media door naar de Persvoorlichter Opvangcentrum. 
• Zorg voor correcte doorverwijzing naar relevante locaties en telefoonnummers. 

• Registreer vragen en reacties, inclusief vragen waarop je nog geen antwoord kunt geven, en 
geef deze door aan Coördinator Publieksvoorlichting. 

• Meld (dreigende) conflicten, vijandigheid, geruchten en misvattingen vanuit de bevolking aan 
de Coördinator Publieksvoorlichting. 

• Ondersteun bij communicatieactiviteiten in het opvangcentrum (zoals evenementen, 
bijeenkomsten en publicaties). 

Resultaat (output) • Verstrekking van geautoriseerde/feitelijke informatie aan het publiek in het opvangcentrum. 

• Terugkoppeling van niet beantwoorde of nieuw gestelde vragen en reacties van mensen uit 
het opvangcentrum. 

• Logboek. 

Beëindigen activiteiten • Afschaling op aangeven van Coördinator Publieksvoorlichting 

Bevoegdheden Het verstrekken van geautoriseerde/feitelijke informatie. 

Neemt deel aan Geen georganiseerd overleg. 
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FUNCTIENAAM 
Medewerker logboekschrijver / informatiecoördinator 

PROCES Taakorganisatie Communicatie 

ACTIVITEIT Het bijhouden van het logboek 

Alarmering door Teamleider Taakorganisatie Communicatie (geeft werkplek door). 

Leiding Van: Teamleider Taakorganisatie Communicatie 
Aan: n.v.t. 

Belangrijke 

contactpersonen 

Teamleider Taakorganisatie Communicatie (pool dubbelcluster). 
 

Start activiteiten 

(input) 
• Meld je bij de Teamleider Taakorganisatie en informeer je over de situatie. 

• Stel je pro-actief op. 

Taken • Houd het logboek bij tijdens vergaderingen. 

• Houd inkomende en uitgaande berichten bij. 

• Leg vast welke beslissingen zijn genomen en door wie. 
• Leg de aanwezigheid van de verschillende functionarissen; de reden van hun aanwezigheid 

en de plaats vast. 
• Verzamel alle (digitale) logboekformulieren tot één groot geheel. 
• Zorg voor voldoende logboek (digitale) formulieren.  

Resultaat (output) • Een overzichtelijk logboek, waarin in volgorde van tijd alle activiteiten en beslissingen staan, 
waarbij de 5 w’s zijn benoemd (wie wat waar wanneer waarom) opdat op grond van de 
rapportage een goede evaluatie mogelijk is.  

Beëindigen activiteiten • Het werk stopt op het moment dat de situatie wordt afgeschaald door het Hoofd 
Taakorganisatie Communicatie en het Actiecentrum Taakorganisatie Communicatie wordt 
ontbonden.  

Bevoegdheden Het bijhouden van alle relevante informatie in het logboek. 

Neemt deel aan Geen georganiseerd overleg. 
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4.1 Taakorganisatie ‘Publieke Zorg’ 
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Taakorganisatie  Publieke Zorg 

Definitie Het is een taakorganisatie van Bevolkingszorg, uitgevoerd door Bevolkingszorgmedewerkers die 

opgeleid, getraind en geoefend zijn op het gebied van zorg en welzijn, evenals crisisbeheersing. Het 

proces bevat vier deelprocessen. Deze dragen, al dan niet, gezamenlijk zorg voor het herstel van de 

verstoorde omgeving naar een normale situatie ter voorkoming van, tijdens of na een crisis.  

Doel Voorzien in maatregelen ten behoeve van een veilige en leefbare samenleving door de volgende 

operationele doelen: 

• Tijdelijk voorzien in de basisbehoeften van getroffenen (mens en dier) op een veilige locatie 

of in de eigen omgeving; 

• Het voorzien van niet gewonde mensen en dieren in de behoefte aan primaire 

levensbehoeften zoals water, energie, voedsel, huisvesting, kleding, geld en goederen. 

• In veiligheid brengen van mens en dieren door deze te verplaatsen of te zorgen dat zij zich 

verplaatsen van een getroffen of bedreigde locatie naar een veilige locatie; 

• Op basis van behoeften van de bevolking wordt collectieve rouwverwerking en/of 

bijzondere uitvaartzorg gefaciliteerd en/of mede georganiseerd. 

processen Opvang en Verzorgen 
Voorzien in Primaire Levensbehoeften 
Bijzondere Uitvaartzorg 
Verplaatsen mens en dier 

Doel proces 1 

 

 

 

Doel proces 2 

 

 

 

Doel proces 3 

 

 

 

Doel proces 4 

Opvang  
voorzien in tijdelijke opvang en voorzien in basisbehoeften van getroffenen (drinken, maaltijden en zo 
nodig een overnachtingsplek).  
 
Voorzien in Primaire Levensbehoeften: 
Afhankelijk van de aard van de calamiteit vindt Voorzien in Primaire Levensbehoeften plaats op een 
opvanglocatie of in de eigen omgeving van de getroffenen. 
 
Verplaatsen mens en dier: 
in veiligheid brengen van mens en dier door deze te verplaatsen of te zorgen dat zij zich verplaatsen 
van een getroffen of bedreigde locatie naar een veilige locatie 
 
Bijzondere Uitvaartzorg:  
Faciliteren en/of mede organiseren van collectieve rouwverwerking en bijzondere uitvaartzorg op 
basis van de behoefte van de bevolking. 
Hiertoe behoort ook het treffen en uitvoeren van maatregelen om terug te keren naar de normale 
situatie. 

Verantwoordelijk Het hoofd van de taakorganisatie Publieke Zorg (HTo) is lid van het team Bevolkingszorg. 

Taken • Inrichten van de taakorganisatie Publieke zorg; 

• Leiding geven aan de teamleiders van de processen; 

• Adviseren, informeren en rapporteren. 

Voorbereiden • de alarmering door de adviseur crisisbeheersing of HTo; 

• de opstart van het team (personen, locaties, middelen); 

• het (laten) informeren en bepalen van de aanpak; 
• bepalen en inrichten van de opvanglocatie; 

• inschatten opvangbehoefte; 
• inschatten behoefte aan primaire levensbehoeften; 

• inschatten behoefte aan bijzondere uitvaartzorg 
• inventarisatie van en afstemming met de betrokken ketenpartners. 

Benodigde informatie: 
• De concrete (inzet)opdracht (wat moet dit team gaan doen); 

• de beschikbare informatie over het incident (totaalbeeld); 
• specifieke informatie over het incident; 

• specifieke informatie over aantal op te vangen getroffen mensen en dieren. 

Uitvoeren • Beschikbaar krijgen van personeel en middelen; 

• Instrueren personeel en middelen; 
• Uitvoeren actieplan (monitoring en controle op de te nemen maatregelen) 

Beëindigen • Het vormgeven van het overdrachtsdossier ten behoeve van het nazorgtraject en 
overdragen aan het proces Nafase; 

• Debriefen; wat is er allemaal gebeurd, welke acties zijn uitgezet, wat staat ons nog te 
wachten; 

• Inventariseren nazorg voor medewerkers; 
• Evalueren; opstellen een lijst van verbeterpunten 

Personele bezetting HTo, de teamleider van de processen Opvang, Voorzien in Primaire Levensbehoeften, Verplaatsen 
mens en dier, de teamleider van het proces Bijzondere Uitvaartzorg, medewerkers gemeentelijke 
pools, medewerkers externe partijen op basis van samenwerkingsovereenkomst, 
informatiecoördinator (kan tevens het hoofd van Omgevingszorg zijn) en een notulist. 
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Proces  Opvang  

Definitie Het is een proces van Bevolkingszorg dat valt onder de taakorganisatie Publieke zorg en dat voorziet 

in tijdelijke opvang en basale verzorging en zo nodig in een overnachtingsplek van getroffenen op een 

veilige locatie. Het proces wordt uitgevoerd door gemeentelijke medewerkers in samenwerking met 

externe partijen waarmee een samenwerkingsovereenkomst kan zijn afgesloten.  

Doel Voorzien in tijdelijke opvang en voorzien in basisbehoeften zoals drinken en maaltijd(en) en zo nodig 

een overnachtingsplek van getroffenen op een veilige locatie. 

 

Onder de basisbehoeften vallen de productgroepen voor getroffenen op de veilige locatie zoals eten, 

drinken, medicatie, toilet- en sanitaire artikelen, kleding, eventueel psychosociale bijstand. 

Verantwoordelijk De teamleider Opvang is lid van het actiecentrum Publieke Zorg en staat onder leiding van het Hoofd 
Taakorganisatie  Publieke Zorg (HTo). De teamleider Opvang stuurt in het actiecentrum Publieke Zorg 
het team Opvang, Voorzien in Primaire Levensbehoeften en Verplaatsen Mens en Dier aan.  
 
De teamleider Opvang geeft de leider opvanglocatie opdracht opvang voor te bereiden.  

Taken • Inrichten van het team Opvang; 

• Leidinggeven aan het team Opvang; 
• Adviseren, informeren en rapporteren (aan de HTo), te weten het inschatten en bepalen van 

de behoeften aan tijdelijke opvang, aan basisbehoeften en eventueel aan psychosociale 
bijstand; 

• Het bepalen van de inzet van externe partners in de opvanglocatie; 
• Het regelen van langdurige opvang en/of vervangende woonruimte;  

• Afronden van het proces.  

Voorbereiden de alarmering door de adviseur crisisbeheersing of het Hoofd taakorganisatie Publieke Zorg; 
het inrichten van het actiecentrum; 
het inrichten van de opvanglocatie; 
het informeren en opstellen van adviezen over de aanpak; 
het ontvangen van de opdracht van de HTo; 
inventarisatie van en afstemming met de betrokken ketenpartners. 

Uitvoeren Adviseren over de te nemen maatregelen aan het Hoofd Publieke Zorg.  
Daarnaast zorgdragen voor de uitvoering van de maatregelen om getroffenen zo goed mogelijk 
tijdelijk op te vangen. 

Beëindigen • Het vormgeven van het overdrachtsdossier ten behoeve van het nazorgtraject en 
overdragen aan het proces Nafase; 

• Debriefen van het team Opvang ten behoeve van de overal debriefing; Welke acties 
zijn uitgezet, wat staat ons nog te wachten? 

• Inventariseren nazorg voor medewerkers; 
• Evalueren; opstellen van een lijst met verbeterpunten.  

Personele bezetting Teamleider Opvang alarmeert en instrueert de medewerkers Opvang in opdracht van het hoofd 
Publieke Zorg.  
Zet beleidsaanwijzingen om in instructies en opdrachten aan zijn medewerkers.  
Stemt af met andere actiecentra.  
Draagt zorg voor het informeren van belanghebbenden.  
 
Leider opvanglocatie bepaalt indeling en structuur van het team Opvang alsook de 
overlegstructuur en frequentie.  
Medewerkers Opvanglocatie ondersteunen en faciliteren de opvanglocatie. 
 
Backoffice Opvang verrichten taken gericht op het realiseren van de tijdelijke opvang en 
basisbehoeften. 
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Proces  Voorzien in primaire levensbehoeften 

Definitie Het is een proces van Bevolkingszorg dat valt onder de taakorganisatie Publieke zorg en dat voorziet 

in tijdelijke opvang en basale verzorging en zo nodig in een overnachtingsplek van getroffenen op een 

veilige locatie. Het proces wordt uitgevoerd door gemeentelijke medewerkers in samenwerking met 

externe partijen waarmee een samenwerkingsovereenkomst kan zijn afgesloten. 

Doel Het voorzien van niet gewonde mensen en dieren in de behoefte aan primaire levensbehoeften zoals 

water, energie, voedsel, huisvesting, kleding, geld en goederen. 

 

Onder primaire levensbehoeften valt naast de productgroepen voor getroffenen op de veilige locatie 

zoals eten, drinken, medicatie, toilet- en sanitaire artikelen, kleding, psychosociale bijstand verder 

(eventueel) noodonderkomen en nutsvoorzieningen zoals stroom, warmte, koude/koelte indien 

cruciaal voor particulieren en/of instellingen en de distributie van nooddrinkwater. Voor het laatste 

wordt een convenant afgesloten met de waterleidingbedrijven. 

Verantwoordelijk De teamleider Voorzien in Primaire Levensbehoeften is lid van het actiecentrum Publieke Zorg en 
staat onder leiding van het Hoofd Taakorganisatie  Publieke Zorg (HTo). De teamleider Voorzien in 
Primaire Levensbehoeften stuurt in het actiecentrum Publieke Zorg het team Opvang, Voorzien in 
Primaire Levensbehoeften en Verplaatsen Mens en Dier aan.  

Taken • Inrichten van het team Voorzien in Primaire Levensbehoeften; 

• Leidinggeven aan het team Voorzien in Primaire Levensbehoeften; 
• Adviseren, informeren en rapporteren (aan de HTo), te weten het inschatten en bepalen van 

de behoeften aan primaire levensbehoeften; 

• Afronden van het proces.  

Voorbereiden de alarmering door de adviseur crisisbeheersing of het Hoofd Publieke Zorg; 
het inrichten van het actiecentrum; 
het informeren en opstellen van adviezen over de aanpak; 
het informeren en opstellen van adviezen over de aanpak; 
inventarisatie van en afstemming met de betrokken ketenpartners. 

Uitvoeren Adviseren over de te nemen maatregelen aan het Hoofd Publieke Zorg. Daarnaast zorgdragen 
voor de uitvoering van maatregelen om getroffenen zo goed en volledig mogelijk te voorzien van 
primaire levensbehoeften. 

Beëindigen • Het vormgeven van het overdrachtsdossier ten behoeve van het nazorgtraject en 
overdragen aan het proces Nafase; 

• Debriefen van het team Opvang, Voorzien in Primaire Levensbehoeften en Verplaatsen 
Mens en Dier ten behoeve van de overal debriefing; Welke acties zijn uitgezet, wat 
staat ons nog te wachten? 

• Inventariseren nazorg voor medewerkers; 
• Evalueren; opstellen van een lijst met verbeterpunten.  

Personele bezetting Teamleider Voorzien in Primaire Levensbehoeften alarmeert en instrueert de medewerkers 
Voorzien in Primaire Levensbehoeften in opdracht van het hoofd Publieke Zorg.  
Zet beleidsaanwijzingen om in instructies en opdrachten aan zijn medewerkers.  
Stemt af met andere actiecentra.  
Draagt zorg voor het informeren van belanghebbenden.  
 
Medewerkers team verrichten taken gericht op het verkrijgen en distribueren van primaire 
levensbehoeften aan de getroffenen. 
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Proces  Verplaatsen mens en dier 

Definitie Het is een proces van Bevolkingszorg dat valt onder de taakorganisatie Publieke zorg en dat voorziet 

in het in veiligheid brengen van mensen en dieren  op een veilige locatie. Het proces wordt uitgevoerd 

door gemeentelijke medewerkers in samenwerking met externe partijen waarmee een 

samenwerkingsovereenkomst kan zijn afgesloten.  

Doel In veiligheid brengen van mensen en dieren, door deze te verplaatsen of te zorgen dat zij zich 

verplaatsen van een getroffen of bedreigde plaats naar een veilige plaats. 

 

De mensen worden verplaatst naar een opvanglocatie, de dieren naar dierenpensions/dierenasiels of 

elders. 

Verantwoordelijk De teamleider Verplaatsen Mens en Dier is lid van het actiecentrum Publieke Zorg en staat onder 
leiding van het Hoofd Taakorganisatie Publieke Zorg (HTo). De teamleider Verplaatsen Mens en Dier 
stuurt  in het actiecentrum  Publieke Zorg het team Opvang, Voorzien in Primaire Levensbehoeften en 
Verplaatsen Mens en Dier aan.  

Taken • Inrichten van het team verplaatsen mens en dier; 

• Leidinggeven aan het team verplaatsen mens en dier; 
• Adviseren, informeren en rapporteren (aan de HTo), te weten het inschatten en bepalen van 

de behoeften aan  vervoer/transport; 
• Het bepalen van de inzet van externe partners voor vervoer/transport; 
• Opstellen inzetplan voor verplaatsen mens en dier;  

• Afronden van het proces.  

Voorbereiden De alarmering door de adviseur crisisbeheersing of het Hoofd  Publieke Zorg; 
het inrichten van het actiecentrum; 
het informeren en opstellen van adviezen over de aanpak; 
het informeren en opstellen van adviezen over de aanpak; 
het ontvangen van de opdracht van de HTo; 
inventarisatie van en afstemming met de betrokken ketenpartners. 

Uitvoeren Adviseren over de te nemen maatregelen aan het Hoofd Publieke Zorg. Daarnaast zorgdragen 
voor de uitvoering van maatregelen om mens en dier in veiligheid te krijgen. 

Beëindigen • Het vormgeven van het overdrachtsdossier ten behoeve van het nazorgtraject en 
overdragen aan het proces Nafase; 

• Debriefen van het team verplaatsen mens en dier ten behoeve van de overal debriefing; 
Welke acties zijn uitgezet, wat staat ons nog te wachten? 

• Inventariseren nazorg voor medewerkers; 

• Evalueren; opstellen van een lijst met verbeterpunten.  

Personele bezetting Teamleider verplaatsen mens en dier, alarmeert en instrueert de medewerkers Verplaatsen mens 
en dier in opdracht van het hoofd Publieke Zorg.  
Zet beleidsaanwijzingen om in instructies en opdrachten aan zijn medewerkers.  
Stemt af met andere actiecentra.  
Draagt zorg voor het informeren van belanghebbenden.  
 
Medewerkers team verplaatsen mens en dier verrichten taken gericht op het realiseren van de 
verplaatsing van mensen en dieren. 
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Proces  Bijzondere Uitvaartverzorging 

Definitie Het is een proces van Bevolkingszorg dat valt onder de taakorganisatie Publieke zorg en dat naar 

behoefte voorziet in het organiseren van de collectieve rouwverwerking. Het proces wordt uitgevoerd 

door gemeentelijke medewerkers eventueel in samenwerking met externe partijen. 

Doel Faciliteren en/of (mede) organiseren van de collectieve rouwverwerking (stille tochten en 

herdenkingsdiensten) en bijzondere uitvaartzorg, op basis van behoefte van de bevolking en 

hulpdiensten. 

Verantwoordelijk De teamleider Bijzondere uitvaartverzorging is lid van het actiecentrum Publieke Zorg en staat onder 
leiding van het Hoofd Taakorganisatie Publieke Zorg (HTo). De teamleider Bijzondere 
Uitvaartverzorging stuurt  in het actiecentrum Publieke Zorg het team Bijzondere uitvaartverzorging 
aan. 

Taken • Inrichten van het team Bijzondere uitvaartverzorging; 
• Leidinggeven aan het team Bijzondere uitvaartverzorging; 

• Adviseren, informeren en rapporteren (aan de HTo), te weten het inschatten en bepalen van 
de behoeften aan collectieve rouwverwerking; 

• Het bepalen van de inzet van externe partners voor collectieve rouwverwerking; 

• Afronden van het proces.  

Voorbereiden • de alarmering door de adviseur crisisbeheersing of het Hoofd taakorganisatie Publieke Zorg; 

• het inrichten van het actiecentrum; 
• het informeren en opstellen van adviezen over de aanpak; 

• het ontvangen van de opdracht van de HTo; 
• inventarisatie van en afstemming met de betrokken ketenpartners. 

Uitvoeren • Adviseren over de te nemen maatregelen aan het Hoofd Publiek Zorg (HTo). 
• Daarnaast zorgdragen voor de uitvoering van maatregelen ter bevordering van bijzondere 

uitvaartzorg en/of collectieve rouwverwerking. 

Beëindigen • Het vormgeven van het overdrachtsdossier ten behoeve van het nazorgtraject en 
overdragen aan het proces Nafase; 

• Debriefen van het team Bijzondere uitvaartverzorging ten behoeve van de overal debriefing; 
Welke acties zijn uitgezet, wat staat ons nog te wachten? 

• Inventariseren nazorg voor medewerkers; 

• Evalueren; opstellen van een lijst met verbeterpunten.  

Personele bezetting Teamleider Bijzondere uitvaartverzorging instrueert de medewerkers van het team Bijzondere 
uitvaartverzorging in opdracht van het Hoofd Publieke Zorg.  
Zet beleidsaanwijzingen om in instructies en opdrachten aan zijn medewerkers.  
Stemt af met andere actiecentra.  
Draagt zorg voor het informeren van belanghebbenden.  

Relatie met andere 

processen 

Ja, afstemming met proces Communicatie: verstrekken van inlichtingen over de herdenkingsdienst 
en/of stille tocht. 
Ja, afstemming met proces Bestuurs- en Managementondersteuning, team juridische ondersteuning: 
verstrekken van noodverordeningen.  
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4.2 Taakkaarten ‘Publieke Zorg’
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PROCESSEN Opvang;  Voorzien in primaire levensbehoeften;  Verplaatsen Mens en Dier,  Bijzondere uitvaartzorg 

FUNCTIENAAM 
Hoofd Taakorganisatie Publieke zorg 

Alarmering door Communicator 

Werkplek Opkomstlocatie, zoals genoemd door communicator 

Belangrijke 

contactgegevens 

Belangrijke contactgegevens via www.crisisbeheersing.info 

Ontvangt leiding van Algemeen Commandant Bevolkingszorg (ACBz) 

Geeft leiding aan Teamleiders van de bovengenoemde processen 

Informatie/input • Totaalbeeld 
• Inzetverzoek 

• Inzetopdracht 

• Resultaten afstemming binnen Team Bevolkingszorg 
• Voortgangs- en afwijkingsinformatie  

Kerntaken 1) Leiding geven aan de teamleiders binnen de taakorganisatie 
2) Inrichten van de taakorganisatie 
3) Adviseren, informeren en rapporteren aan de technisch voorzitter Team Bevolkingszorg/ 

Algemeen Commandant Bevolkingszorg (ACBz) 

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

• Vorm jezelf een actueel beeld van aard en omvang van het incident 

• Formulier op basis hiervan opdrachten aan de teamleiders 
• Geef opdrachten aan de teamleiders en bepaal eerste moment van terugkoppeling 

Uitvoering activiteiten • Bepaal welke teams en/of functionarissen worden ingezet 

• Vertaal strategische en tactische kaders en opdrachten in concrete taken en acties en zet 
deze uit  

• Informeer, instrueer een geef leiding aan de teamleiders 

• Draag zorg voor het bijhouden van een logboek/verslaglegging  
• Bewaak de voortgang van lopende taken en acties en stuur waar nodig bij. 

• Analyseer en beoordeel continue de actuele situatie en anticipeer op ontwikkelingen 
(scenario denken) 

• Zorg dat relevant regels, plannen en procedures gehanteerd worden  
• Draag zorg voor een goed afstemming binnen het team Bevolkingszorg, tussen de in gang 

gezette processen en de eventuele andere teams en externe partners 
• Informeer, adviseer en rapporteer vanuit de processen aan de technisch voorzitter  
• Bewaak de veiligheid en het welzijn van de teamleden. 

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 vooraf (regionaal of lokaal) 
bepaald financieel mandaat.  

Neemt deel aan • Overleg Team Bevolkingszorg 
• (Optioneel) andere overlegvormen 

Werkt samen met • Algemeen Commandant Bevolkingszorg 

• Andere Hoofden Taakorganisatie 
• Adviseurs Team Bevolkingszorg 

 
 



 

 43 

 

Teamleider Publieke Zorg 

 
De teamleider Publieke Zorg heeft de volgende taakkaarten: 

• Teamleider Opvang; 
• Teamleider Verplaatsen mens en dier; 

• Teamleider Bijzondere Uitvaartzorg.



 

 44 

 
PROCES Publieke Zorg 

FUNCTIENAAM Teamleider Opvang 
Alarmering door Communicator 

Werkplek back office bij de opkomstlocatie, zoals genoemd door communicator. 

Belangrijke 

contactgegevens 

Belangrijke contactgegevens via www.crisisbeheersing.info 

Ontvangt leiding van Hoofd Taakorganisatie Publieke Zorg 

Geeft leiding aan • Medewerkers back office Opvang en leider(s) opvanglocatie  

Informatie/input • Totaalbeeld 

• Inzetopdracht 
• Inzetplan Opvang 

Kerntaken • Inrichten van de back office Opvang 
• Leiding geven aan de processen Opvang 

• Adviseren, informeren en rapporteren 
• Taken uitvoeren in back office Opvang 

• Afronden van het proces 
 
NB.  Doe nooit mededelingen aan pers en omstanders, maar verwijs door naar de medewerkers Pers- 
en publieksvoorlichting 

Start activiteiten • Bevestig het alarm / je opkomst en start eigen logboek 

• Neem contact op met het hoofd taakorganisatie Publieke Zorg 
• Vertaal de ontvangen opdrachten naar inzetten 

• Bepaal (samen met het hoofd taakorganisatie ) de samenstelling en bezettingsgraad van het team 

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 de inzetten 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 het team 

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

van het proces 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 
teams en externe partners 

• Bewaak de veiligheid en het welzijn van de teamleden. 

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 

Neemt deel aan • Teamoverleg back office Opvang 

• Optioneel: teamleidersoverleg van gerelateerde processen  

Werkt samen met • Hoofd taakorganisatie Publieke Zorg  

• Leider opvanglocatie 
• Teamleiders van gerelateerde processen  

• Externe partijen 
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PROCES Verplaatsen mens en dier 

FUNCTIENAAM Teamleider Verplaatsen mens en dier 
Alarmering door Communicator 

Werkplek Back office Verplaatsen mens en dier bij de opkomstlocatie, zoals genoemd door communicator. 

Belangrijke 

contactgegevens 

Belangrijke contactgegevens via www.crisisbeheersing.info 

Ontvangt leiding van Hoofd taakorganisatie Publieke Zorg 

Geeft leiding aan Medewerkers Verplaatsen mens en dier 

Informatie/input • Totaalbeeld 

• Inzetopdracht 
• Inzetplan 

Kerntaken • Inrichten van het team Verplaatsen mens en dier 
• Leiding geven aan het team Verplaatsen mens en dier 

• Adviseren, informeren en rapporteren 

• Uitvoeren van taken 
• Afronden van het proces 

Start activiteiten • Bevestig het alarm / je opkomst en start eigen logboek 
• Neem contact op met het hoofd taakorganisatie Publieke Zorg 

• Vertaal de ontvangen opdrachten naar inzetten 
• Bepaal (samen met het hoofd taakorganisatie) de samenstelling en bezettingsgraad van het team 

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 de inzetten in concrete acties en taken 
• 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 taakorganisatie  
     en de andere teamleiders van het proces, evenals de processen 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 

teams en externe partners 
• Bewaak de veiligheid en het welzijn van de teamleden. 

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 

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 uitte (laten) voeren 
• Is bevoegd tot het inzetten van mensen en/of middelen, binnen een vooraf(regionaal of lokaal) 

bepaald financieel mandaat 

Hulpmiddelen • Draaiboek Publieke zorg / deelplan Verplaatsen mens en dier 

• Taakkaart(en)/werkinstructie 

• Ramp‐ en incidentbestrijdingsplannen / plannen en procedures 

• Convenanten/samenwerkingsovereenkomsten vervoersbedrijven 
• Bereikbaarheidslijsten externe partners / netwerkkaarten / 

• telefoonlijsten / alarmeringslijsten 

• GSM en (mobiel) internet met toegang tot social media en e‐mail  

• ICT en communicatiemiddelen 

• E‐mailaccounts 

• Checklists en formats 

• Kantoor‐ en werkplekfaciliteiten 
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Neemt deel aan • Teamoverleg back office Verplaatsen mens en dier 

• Optioneel: teamleidersoverleg van gerelateerde processen (zowel monodisciplinair als 
multidisciplinair) 

• (Bilateraal) afstemmingsoverleg met hoofd taakorganisatie 

Werkt samen met • Hoofd taakorganisatie Publieke Zorg  

• Teammedewerkers Verplaatsen mens en dier 
• Teamleiders van gerelateerde processen  

• Externe partijen 
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PROCES Bijzondere uitvaartzorg 

FUNCTIENAAM Teamleider Bijzondere uitvaartzorg 
Alarmering door Communicator 

Werkplek Opkomstlocatie, zoals genoemd door communicator. 

Belangrijke 

contactgegevens 

Belangrijke contactgegevens via www.crisisbeheersing.info 

Ontvangt leiding van Hoofd taakorganisatie Publieke Zorg 

Geeft leiding aan Medewerkers Bijzondere Uitvaartzorg 

Informatie/input •  Totaalbeeld 
•  Inzetopdracht 
•  Inzetplan 

Kerntaken • Inrichten van het team Bijzondere Uitvaartzorg 

• Leiding geven aan het team Bijzondere Uitvaartzorg 
• Adviseren, informeren en rapporteren 

• Uitvoeren van taken: maken van een advies voor bijzondere uitvaartzorg 
• Afronden van het proces 

Start activiteiten • Bevestig het alarm / je opkomst en start eigen logboek 

• Neem contact op met het hoofd taakorganisatie Publieke Zorg 
• Vertaal de ontvangen opdrachten naar inzetten 

• Bepaal (samen met het hoofd taakorganisatie ) de samenstelling en bezettingsgraad van het team 

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 de inzetten in concrete acties en taken 

• Maak een plan van aanpak voor de uitvoering van bijzondere uitvaartzorg 
• Stel een advies op voor de bijzondere uitvaartzorg, met optioneel een draaiboek voor 

herdenkingsbijeenkomst en/of stille tocht 
• 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 taakorganisatie en de andere teamleiders 
van het proces, evenals de processen 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 

teams en externe partners 
• Bewaak de veiligheid en het welzijn van de teamleden. 

Beëindiging activiteiten • Leg het advies voor de bijzondere uitvaartzorg, via hoofd taakorganisatie en ACBz (het ROT), ter 
• besluitvorming voor aan het bevoegd gezag (BT); pas het op verzoek zo nodig aan 

• Schaal de werkzaamheden pas af na afstemming met het hoofd taakorganisatie Publieke zorg 
• Informeer de teamleden bij 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 

Resultaat (output) • Inzetplan 

• Aanvraag extra mensen en middelen 

• Voortgangs- en afwijkingsinformatie 
• Logboek 

• Advies aan (R)BT over de bijzondere uitvaartzorg met optioneel een draaiboek voor 
herdenkingsbijeenkomst en/of stille tocht 

• 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 uitte (laten) voeren 

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

• Taakkaart(en)/werkinstructie 

• Ramp‐ en incidentbestrijdingsplannen / plannen en procedures 

• Convenanten/samenwerkingsovereenkomsten 
• Bereikbaarheidslijsten medewerkers en externe partners / netwerkkaarten /telefoonlijsten / 

alarmeringslijsten / overzicht grote uitvaartondernemingen 

• GSM en (mobiel) internet, social media en e‐mail / LCMS 

• ICT en communicatiemiddelen 

• E‐mailaccounts 

• Checklists (o.a. checklist inrichten bijzondere uitvaartzorg) en formats 
• Model draaiboek stille tocht 

• Model draaiboek herdenkingsdiensten 

• Kantoor‐ en werkplekfaciliteiten 
Neemt deel aan • Teamoverleg Bijzondere uitvaartzorg 

• Optioneel: teamleidersoverleg van gerelateerde processen 

Werkt samen met • Hoofd taakorganisatie Publieke Zorg  
• Teamleiders van gerelateerde processen  

• Externe partijen 
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Medewerkers Backoffice Publieke Zorg 

 
De medewerkers backoffice zitten in het actiecentrum Publieke Zorg en hebben 
de volgende taakkaarten: 

• Medewerker Backoffice Opvang 

• Medewerker Backoffice: Voorzien in Primaire Levensbehoeften 

• Medewerker Backoffice: Verplaatsen mens en dier 
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•  
PROCES Opvang 

FUNCTIENAAM Medewerker back office 
Alarmering door communicator 

Ontvangt leiding van Teamleider Opvang 

Werkplek Back office Opvang 

Informatie (input) • Opdrachten van de teamleider Opvang 

• Informatie vanuit contacten met opvangcentra e.a. 

Kerntaken Verrichten van alle voorkomende uitvoerende en ondersteunende taken in de back office 

Start activiteiten • Ga na alarmering zo spoedig mogelijk naar de aangewezen back office Opvang 
• Voer daar alle taken uit die worden opgedragen door de teamleider Opvang 

Uitvoering activiteiten Verricht alle voorkomende uitvoerende en ondersteunende taken in de back office, 
waaronder (maar niet beperkt tot): 

• bijhouden logboek 

• deelnemen aan en notuleren van overleggen 
• onderhouden telefonische en andere contacten met opvangcentra, medewerkers uit  andere 

processen, operationele diensten en derde partijen (o.a. leveranciers) 
• rapporteren aan teamleider Opvang 

Beëindiging activiteiten Als bovengenoemd, maar dan specifiek gericht op beëindiging van de opvang 

Resultaat (output) Uitgevoerde acties; concrete resultaten die bijdragen aan voorspoedig verloop van alle 
met de opvang samenhangende activiteiten en handelingen 

Bevoegdheden Geen specifiek mandaat; alle activiteiten worden uitgevoerd binnen het mandaat van de 
teamleider Opvang 

Hulpmiddelen • Draaiboek Publieke zorg / deelplan Opvang / inrichtingstekening opvanglocatie 

• Taakkaarten 
• Convenanten / samenwerkingsovereenkomsten / overzicht opvanglocaties 

• Bereikbaarheidslijsten medewerkers en externe partners /telefoonlijsten / 

• alarmeringslijsten 
• Plannen en procedures 

• Standaarddocumenten (voor zover beschikbaar) 
• Checklistst/formats 

• ICT en communicatiemiddelen 

• E‐mailaccounts 

• Kantoor‐ en werkplekfaciliteiten 

Neemt deel aan Overleg team Opvang, binnen de back office Opvang 

Werkt samen met       •     Teamleider Opvang 
• Andere medewerkers back office Opvang 

• Leider en medewerkers opvanglocatie 
• Medewerkers andere processen, operationele diensten, derde partijen 
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PROCES Voorzien in primaire levensbehoeften 

FUNCTIENAAM Medewerker back office 
Alarmering door communicator 

Werkplek Back office Voorzien in primaire levensbehoeften 

Ontvangt leiding van Teamleider 

Geeft leiding aan n.v.t. 

Informatie (input) Opdrachten teamleider  

Kerntaken Verrichten van alle voorkomende uitvoerende en ondersteunende taken in de back office Voorzien in 
primaire levensbehoeften 

Start activiteiten • Ga na alarmering zo spoedig mogelijk naar de aangewezen back office Voorzien in primaire 
levensbehoeften 

• Voer daar alle taken uit die worden opgedragen door de teamleider  

Uitvoering activiteiten Verricht alle voorkomende uitvoerende en ondersteunende taken in de back office, waaronder (maar 
niet beperkt tot) het volgende: 
• Na overleg met teamleider : verwerf goederen / laat goederen leveren 

• Regel het bijhouden van een logboek/verslaglegging in het eigen team 
• Houd het eigen logboek bij 

• Informeer teamleider over voortgang activiteiten en eventuele knelpunten op het distributiepunt 

Beëindiging activiteiten Als bovengenoemd, maar dan specifiek gericht op beëindiging 

Resultaat (output) Uitgevoerde acties; concrete resultaten die bijdragen aan voorspoedig verloop van alle 
met de primaire levensbehoeften samenhangende activiteiten en handelingen 

Bevoegdheden Geen specifiek mandaat; alle activiteiten worden uitgevoerd binnen het mandaat van de 
teamleider Voorzien in primaire levensbehoeften en/of coördinator distributiepunt 

Hulpmiddelen • Draaiboek Publieke Zorg/ deelplan Voorzien in primaire levensbehoeften 

• Taakkaarten 

• Convenanten / samenwerkingsovereenkomsten leveranciers 
• Plannen en procedures 

• Standaarddocumenten (voor zover beschikbaar) 
• Checklistst/formats 

• ICT en communicatiemiddelen, e‐mailaccounts 

• Kantoor‐ en werkplekfaciliteiten 
Neemt deel aan Teamoverleg back office Voorzien in primaire levensbehoeften 

Werkt samen met • Teamleider  
• Andere medewerkers back office Voorzien in primaire levensbehoeften 
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PROCES Verplaatsen mens en dier 

FUNCTIENAAM Medewerker back office 
Alarmering door communicator 

Werkplek Back office Verplaatsen van mens en dier, ingesteld door of namens de getroffen gemeente 

Ontvangt leiding van Teamleider 

Geeft leiding aan n.v.t. 

Informatie (input) • Inzetplan en/of evacuatieplan (multidisciplinair) 

• Totaalbeeld 
 
NB: Bovenstaande in de zin dat de medewerker geïnformeerd wordt over de opdracht als 
onderdeel van het inzetplan en doorlopend geïnformeerd wordt door de teamleider over 
het verloop van het incident en de inzet (mede op basis van het totaalbeeld) 

Kerntaken 1) Uitvoeren van de ontvangen opdrachten en verrichten van voorkomende taken 
2) Ondersteunen van de teamleider bij het opstellen of uitwerken van het inzetplan 
3) Ondersteunen van de teamleider bij het activeren en uitvoeren van het inzetplan 

(bijvoorbeeld het regelen en coördineren van vervoer, bepalen van opstapplaatsen en 
overige voorkomende werkzaamheden) 

4) Informeren van en rapporteren aan de teamleider Verplaatsen mens en dier over voortgang 
en eventuele knelpunten 

5) Bijhouden van een logboek van de eigen activiteiten 

Start activiteiten  Geef respons op alarm en vraag naar de opkomstlocatie 
 Start logboek 
 Vraag naar de specifieke opdracht 
 Meld je present op de opkomstlocatie 

Uitvoering activiteiten  Rapporteer voortgang en knelpunten bij de uitvoering bij de teamleider 
 Houd logboek bij van de eigen activiteiten 

Beëindiging activiteiten • Informeer de teamleider zodra de opdracht is uitgevoerd en vraag of je inzet kan worden 
beëindigd 

• Draag je logboek over aan de teamleider 

• Geef aan of er nog ‘losse eindjes’ zijn rond uitgevoerde opdrachten (bv. Financiële afhandeling 
ingezette derden) 

• Draag bij aan de evaluatie van de inzet 

• Geef bij de teamleider aan of je behoefte hebt aan een nagesprek (bijvoorbeeld vanwege 
indringende ervaringen) 

Resultaat (output) • Voortgangs‐ en afwijkingsinformatie 

• Logboek 

• Evt. bijdrage aan evaluatierapport 
Bevoegdheden - Niet op voorhand van toepassing; bevoegdheden vloeien expliciet of impliciet voort uit de 

ontvangen opdracht van de teamleider, de medewerker handelt namens de teamleider 
- In urgente situaties waarin het hoger gelegen niveau (de teamleider) niet bereikt kan 

worden, is de medewerker bevoegd te handelen in het belang van de veiligheid en het 
welzijn van mens en dier 

Hulpmiddelen • Draaiboek Publieke zorg / deelplan Verplaatsen mens en dier 
• Taakkaarten 

• Convenanten / samenwerkingsovereenkomsten leveranciers 
• Plannen en procedures 

• Standaarddocumenten (voor zover beschikbaar) 
• Checklistst/formats 

• ICT en communicatiemiddelen, e‐mailaccounts 

• Kantoor‐ en werkplekfaciliteiten 
Neemt deel aan overleg Briefing en/of debriefing, indien van toepassing 

Werkt samen met / heeft 

contact met 
• Teamleider en collega’s binnen het proces Verplaatsen mens en dier 

• Werkt op uitvoerend niveau samen met medewerkers van gerelateerde 

• processen binnen Bevolkingszorg; dit zijn situatieafhankelijk: Opvang, Pers‐ en  

publieksvoorlichting, Registratie slachtoffers. 
Werkt op uitvoerend niveau samen met medewerkers van de andere diensten; dit zijn 
situatieafhankelijk: 

• Brandweerzorg: proces Redding (i.v.m. overdracht te vervoeren mensen      en/of dieren), 
proces Ontsmetten mens en dier en Ontsmetten voertuigen (in geval van besmetting) 

• Geneeskundige zorg: processen Triage en Vervoer (i.v.m.scheiding doelgroepen medische / 
niet medische zorg) en eventueel PsHOR 

• Politiezorg: processen Statisch verkeersmanagement, Dynamisch verkeersmanagement, 
Crowdmanagement en Crowdcontrol (bijvoorbeeld in geval van ordeproblemen rond 
opstappunten) 

Werkt op uitvoerend niveau samen met derden, situatieafhankelijk bijvoorbeeld: ingezette 

vervoerders, het Nederlandse Rode Kruis, Defensie, dierenambulance, Land‐ en Tuinbouw 

Organisatie, vertegenwoordigers van instellingen (bijvoorbeeld verzorgingstehuis, school) 
 
Werkt samen met de te verplaatsen doelgroep (maakt bijvoorbeeld gebruik van spontaan of te 
stimuleren hulpaanbod op het gebied van zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid) 
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PROCES Opvang 

FUNCTIENAAM 
Leider opvanglocatie 

Alarmering door communicator 

Werkplek Opvanglocatie 

Ontvangt leiding van Teamleider Opvang 

Geeft leiding aan Groepsleiders en medewerkers op de opvanglocatie 

Informatie (input) • Instructies van de teamleider Opvang 

• Informatie van medewerkers en anderen die werkzaam zijn 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. 

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 
 • Geef opdrachten aan de medewerkers 

• Informeer de teamleider Opvang over de stand van zaken op de opvanglocatie 

• Formuleer de behoefte aan ondersteuning en facilitering 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 

Beëindiging activiteiten • Organiseer, na instructie daartoe van de teamleider Opvang, de beëindiging van 
• de opvang op de opvanglocatie 

• 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 

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 

Hulpmiddelen • Taakkaarten 
• Deelplan Opvang 

• Inrichtingstekening opvanglocatie 
• •     Standaarddocumenten (voor zover beschikbaar) 

Neemt deel aan • Overleg team medewerkers / groepsleiders, op opvanglocatie 

Werkt samen met (o.a.) • Groepsleiders/medewerkers op opvanglocatie 
• Leidinggevenden van andere partijen die op de opvanglocatie werkzaam zijn 

• Teamleider Opvang 
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PROCES Opvang 

FUNCTIENAAM 
Groepsleider 

Alarmering door Communicator 

Ontvangt leiding van Leider opvanglocatie 

Geeft leiding aan Medewerkers van zijn groep 

Werkplek Opvanglocatie 

Informatie (input) - Instructies van de leider opvanglocatie 
- Informatie vanuit het overleg met de leider opvanglocatie en de andere 
  groepsleiders 

Kerntaken 1) Uitvoeren van de aan zijn groep toebedeelde taken op de opvanglocatie 
2) Leiding geven aan de betreffende groep medewerkers 

Startactiviteiten • Ga na alarmering zo spoedig mogelijk naar de aangewezen opvanglocatie 

• Ontvang daar instructies van de leider opvanglocatie en voer deze uit 

Uitvoering activiteiten • Voer alle taken uit die worden opgedragen door de leider opvanglocatie 

• Geef daarbij desgevraagd leiding aan een groep medewerkers die met een specifieke taak is 
belast 

• Voer periodiek overleg met de leider opvanglocatie en de andere groepsleiders 

Beëindiging activiteiten • Draag, na instructie van de leider opvanglocatie, (met de groep) bij aan de beëindiging van 
de opvang op de opvanglocatie 

• Meld bij de leider opvanglocatie wanneer de specifieke taken van de groep zijn voltooid 

Resultaat (output) Uitgevoerde acties; concrete resultaten die bijdragen aan een voorspoedig 
verloop van de opvang op de opvanglocatie 

Bevoegdheden Geen specifiek mandaat; alle activiteiten worden uitgevoerd binnen het mandaat van de 
teamleider Opvang 

Hulpmiddelen • Taakkaarten 

• Deelplan Opvang 

• Inrichtingstekening opvanglocatie 
• •     Standaarddocumenten (voor zover beschikbaar) 

Neemt deel aan Overleg met leider opvanglocatie en andere groepsleiders 

Werkt samen met - Leider opvanglocatie 
- Medewerkers opvanglocatie 
- Medewerkers van andere disciplines, voor zover werkzaam op de opvanglocatie 
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 Medewerkers Frontoffice Publieke Zorg 

 
De medewerkers frontoffice Publieke Zorg hebben de volgende taakkaarten: 

• Medewerker Opvanglocatie; 
• Coördinator distributiepunt 

• Medewerker Distributiepunt 

• Medewerker in het veld 
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PROCES Opvang  

FUNCTIENAAM Medewerker Opvanglocatie 
Alarmering door communicator 

Werkplek Opvanglocatie 

Ontvangt leiding van Leider opvanglocatie 

Informatie  (input) Opdrachten van de leider opvanglocatie en/of de groepsleider 

Kerntaken Verrichten van alle voorkomende uitvoerende en ondersteunende taken op de 
opvanglocatie 

Start activiteiten • Ga na alarmering zo spoedig mogelijk naar de aangewezen opvanglocatie 
• Ontvang daar instructies van de leider opvanglocatie en/of de groepsleider, en voer deze uit 

Uitvoering activiteiten Verricht alle voorkomende uitvoerende en ondersteunende taken op de opvanglocatie, 
waaronder (maar niet beperkt tot): 

• ontvangen en begeleiden van getroffenen 

• (zo nodig) registreren van getroffenen 
• bijhouden logboek 

• catering, schoonmaak en andere activiteiten 

Beëindiging activiteiten Als bovengenoemd, maar dan specifiek gericht op beëindiging van de opvang 

Resultaat (output) Uitgevoerde acties; concrete resultaten die bijdragen aan een voorspoedig verloop van de 
opvang op de opvanglocatie 

Bevoegdheden Geen specifiek mandaat; alle activiteiten worden uitgevoerd binnen het mandaat van de 
teamleider Opvang 

Hulpmiddelen - Taakkaart 
- Inrichtingstekening opvanglocatie 

Neemt deel aan Incidentele overlegsituaties 

Werkt samen met - Leider opvanglocatie 
- Groepsleider 
- Andere medewerkers opvanglocatie 
- Medewerkers van andere disciplines, voor zover werkzaam op de opvanglocatie 
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PROCES Voorzien in primaire levensbehoeften 

FUNCTIENAAM Coördinator distributiepunt 
Alarmering door communicator 

Werkplek Distributiepunt (front office)  

Ontvangt leiding van Teamleider Opvang en Voorzien in primaire levensbehoeften 

Geeft leiding aan Medewerkers  distributiepunt (front office) 

Informatie (input) • Totaalbeeld 
• Inzetplan Voorzien in primaire levensbehoeften 

Kerntaken Coördineren van de distributie 

Start activiteiten • Ga na alarmering zo spoedig mogelijk naar het distributiepunt 

• Voer daar alle taken uit die worden opgedragen door de teamleider  

 • Informeer teamleider over de voortgang van de activiteiten en eventuele knelpunten op het 
distributiepunt 

• Coördineer de uitgifte op het distributiepunt 
• Richt het distributiepunt in 

• Draag zorg voor het hanteren van relevante regels, plannen en procedures door het team 

• Bewaak de orde, rust en veiligheid op het distributiepunt bij de verstrekking van de 
goederen; zorg daarbij voor het welzijn van de medewerkers op het distributiepunt 

• Stem af met medewerkers distributiepunt 

• Prioriteer de uitgifte: wie ontvangt wanneer wat? 

Beëindiging activiteiten Als bovengenoemd, maar dan specifiek gericht op beëindiging 

Resultaat (output) • Logboek 
• Aanvraag mensen en middelen op distributielocatie 

• Voortgangs‐en afwijkingsinformatie 

• Bijdrage aan evaluatierapport 
Bevoegdheden Heeft het mandaat om binnen zijn taakbeschrijving de benodigde opdrachten te geven en 

activiteiten uit te (laten) voeren 

Hulpmiddelen • Draaiboek Publieke zorg / deelplan Voorzien in primaire levensbehoeften 

• Taakkaarten/werkinstructies voor het inrichten van het distributiepunt 
• ICT en communicatiemiddelen 

• E‐mailaccounts 

• Checklists/formats 

• Kantoor‐ en werkplekfaciliteiten 
Neemt deel aan • Briefing en/of debriefing indien van toepassing 

• Teamoverleg distributiepunt 

Werkt samen met • Medewerkers distributiepunt 

• Teamleider  
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PROCES Voorzien in primaire levensbehoeften 

FUNCTIENAAM Medewerker distributiepunt 
Alarmering door communicator 

Werkplek Distributiepunt (front office) 

Ontvangt leiding van Teamleider 

Geeft leiding aan n.v.t. 

Informatie (input) Opdrachten teamleider en/of coördinator distributiepunt 

Kerntaken Verrichten van alle voorkomende uitvoerende en ondersteunende taken op het 
distributiepunt (front office) 

Start activiteiten • Ga na alarmering zo spoedig mogelijk naar het aangewezen distributiepunt 

• Voer daar alle taken uit die worden opgedragen door teamleider en/of coördinator 
distributiepunt 

Uitvoering activiteiten • Registreer de uitgifte t.b.v. voorraad/inkoop 

• Stem af met de coördinator distributiepunt t.b.v. de voorraad 

• Communiceer met de coördinator distributiepunt t.b.v. de uitgifte 
• Ondersteun de coördinator distributiepunt bij inrichting distributiepunt en uitgifte goederen 

Beëindiging activiteiten Als bovengenoemd, maar dan specifiek gericht op beëindiging 

Resultaat (output) Uitgevoerde acties; concrete resultaten die bijdragen aan voorspoedig verloop van alle 
met de primaire levensbehoeften samenhangende activiteiten en handelingen 

Bevoegdheden Geen specifiek mandaat; alle activiteiten worden uitgevoerd binnen het mandaat van de 
teamleider Voorzien in primaire levensbehoeften en/of coördinator distributiepunt 

Hulpmiddelen Taakkaart/werkinstructies voor het inrichten van het distributiepunt 

Neemt deel aan • Teamoverleg op distributielocatie 

• Briefing en/of debriefing, indien van toepassing 

Werkt samen met • Teamleider  

• Coördinator distributiepunt 
• Andere medewerkers distributiepunt 
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PROCES Verplaatsen mens en dier 

FUNCTIENAAM Medewerker in het veld (front office) 
Alarmering door communicator 

Werkplek Situatieafhankelijk: 
• Direct op locatie (in ‘het veld’) 
• Indien mogelijk eerst briefing op back office Verplaatsen mens en dier 

Ontvangt leiding van Teamleider Verplaatsen mens en dier 

Geeft leiding aan n.v.t. 

Informatie (input) • Inzetplan 
• Totaalbeeld 

NB: Bovenstaande in de zin dat de medewerker geïnformeerd wordt over de opdracht als 
onderdeel van het inzetplan en doorlopend geïnformeerd wordt door de teamleider over 
het verloop van het incident en de inzet (mede op basis van het totaalbeeld). 

Kerntaken 1)  Uitvoeren van de ontvangen opdrachten en verrichten van voorkomende taken 
2)   Begeleiden van de feitelijke verplaatsing van mens en dier, zoals: 
      o Begeleiden bij opstapplaatsen 
      o Begeleiden tijdens vervoer 
      o Informeren van de te verplaatsen doelgroep: wat is er aan de hand, waar gaan we  
      heen? 
3)   Informeren van en rapporteren aan de teamleider Verplaatsen mens en dier over  
     voortgang en eventuele knelpunten 
4)   Bijhouden van een logboek van de eigen activiteiten 

Start activiteiten • Geef respons op alarm en vraag naar de opkomstlocatie 

• Start logboek 
• Vraag naar de specifieke opdracht 

• Meld je present op de opkomstlocatie 

Uitvoering activiteiten • Rapporteer voortgang en knelpunten bij de uitvoering bij de teamleider 
• Houd logboek bij van de eigen activiteiten 

Beëindiging activiteiten • Informeer de teamleider zodra de opdracht is uitgevoerd en vraag of je inzet kan worden 
beëindigd 

• Draag je logboek over aan de teamleider 

• Geef aan of er nog ‘losse eindjes’ zijn rond uitgevoerde opdrachten (bv. Een bedankje voor een 
‘spontane hulpverlener’, of een ‘lastige situatie’ die met een derde nog moet worden 
nabesproken) 

• Draag bij aan de evaluatie van de inzet 
• Geef bij de teamleider aan of je behoefte hebt aan een nagesprek (bijvoorbeeld vanwege 

indringende ervaringen) 

Resultaat (output) • Voortgangs‐ en afwijkingsinformatie 

• Logboek 

• Evt. bijdrage aan evaluatierapport 
Bevoegdheden • Niet op voorhand van toepassing; bevoegdheden vloeien expliciet of impliciet voort uit de 

ontvangen opdracht van de teamleider 
• In urgente situaties waarin het hoger gelegen niveau (de teamleider) niet bereikt kan worden, is 

de medewerker bevoegd te handelen in het belang van de veiligheid en het welzijn van mens en 
dier 

Hulpmiddelen • Taakkaart ‘Medewerker in het veld’ 

• Procesplan Verplaatsen mens en dier 
• Checklist 

• Registratieformulier 
• Procedures 

• Communicatiemiddelen 

Neemt deel aan Briefing en/of debriefing, indien van toepassing 

Werkt samen met • Teamleider en collega’s binnen het proces Verplaatsen mens en dier 

• Werkt op uitvoerend niveau samen met medewerkers van gerelateerde 

• processen binnen Bevolkingszorg; dit zijn situatieafhankelijk: Opvang, Pers‐ en 

publieksvoorlichting, Registratie slachtoffers. 
• Werkt op uitvoerend niveau samen met medewerkers van de andere diensten; 

• dit zijn situatieafhankelijk: 
- Brandweerzorg: proces Redding (i.v.m. overdracht te vervoeren mensen en/of dieren), proces 

Ontsmetten mens en dier en Ontsmetten voertuigen (in geval van besmetting) 
- Geneeskundige zorg: processen Triage en Vervoer (i.v.m.scheiding doelgroepen medische / 

niet medische zorg) en eventueel PsHOR 
- Politiezorg: processen Statisch verkeersmanagement, Dynamisch verkeersmanagement, 

Crowdmanagement en Crowdcontrol (bijvoorbeeld in geval van ordeproblemen rond 
opstappunten) 

 
Werkt op uitvoerend niveau samen met derden, situatieafhankelijk bijvoorbeeld: ingezette 

vervoerders, het Nederlandse Rode Kruis, Defensie, dierenambulance, Land‐ en Tuinbouw 

Organisatie, vertegenwoordigers van instellingen (bijvoorbeeld verzorgingstehuis, school) 
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Werkt samen met de te verplaatsen doelgroep (maakt bijvoorbeeld gebruik van spontaan of te 
stimuleren hulpaanbod op het gebied van zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid) 
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5.1 Taakorganisatie ‘Omgevingszorg’ 
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Taakorganisatie Omgevingszorg 

Definitie Het is een taakorganisatie van Bevolkingszorg. Het proces bevat drie deelprocessen. Deze dragen, al 

dan niet gezamenlijk, zorg voor het herstel van de verstoorde omgeving naar een normale situatie ter 

voorkoming van een crisis, tijdens of na een crisis.  

Doel Voorzien in maatregelen ten behoeve van een veilige en leefbare samenleving door de volgende drie 

operationele doelen: 

• Beperken van schadelijke effecten voor mens, dier en omgeving; 

• Beperken van economische schade; 

• Treffen van veiligheidsvoorzieningen om fysiek schade te beperken. 

processen Milieubeheer 
Bouwbeheer 
Ruimtebeheer 

Doel proces 1 

 

 

 

Doel proces 2 

 

 

 

Doel proces 3 

Milieubeheer: adviseren aan betrokken partijen ter voorkoming of beperking van milieuschade. De te 
treffen maatregelen worden gecoördineerd en uitgevoerd. Hieronder valt ook het inzamelen van 
besmette of verdachte waren om (verdere) besmetting of gezondheidsschade  te voorkomen. 
Bouwbeheer: het adviseren van betrokken partijen omtrent het instortingsgevaar van gebouwen en 
woningen, alsmede het geven van adviezen en opdrachten over het aanbrengen van 
noodvoorzieningen aan gebouwen en woningen om zodoende een veilige omgeving te waarborgen.  
Ruimtebeheer: het adviseren van betrokken partijen om tijdens bijzondere situatie zorg te dragen voor 
de openbare ruimte van de gemeente op onder anderen het gebeid van een veilige openbare ruimte 
door middel van afzettingen en toegankelijkheid. Hiertoe behoort ook het treffen en uitvoeren van 
maatregelen om terug te keren naar de normale situatie. De activiteiten richten zich op weg, water en 
ruimte.  

Verantwoordelijk Het hoofd van de taakorganisatie bevolkingszorg (HTo) is lid van het team Bevolkingszorg (GAC) 

Taken • Inrichten van de taakorganisatie Omgevingszorg; 

• Leiding geven aan de teamleiders van de processen; 

• Adviseren, informeren en rapporteren. 

Voorbereiden • de alarmering door de ambtenaar openbare orde en rampenbestrijding of de voorzitter van 
het Team Bevolkingszorg; 

• de opstart van het team (personen, locaties, middelen); 

• het (laten) informeren en bepalen van de aanpak; 
• inventarisatie van en afstemming met de betrokken ketenpartners. 

 
Benodigde informatie: 
 

• De concrete opdracht (wat moet dit team gaan doen); 

• de beschikbare informatie over het incident (totaalbeeld); 
• specifieke informatie over het incident; 

• meetgegevens van de brandweer (concentratie van bepaalde (gevaarlijke) stoffen; 
• verspreidingsinformatie (beschrijving en/of plot van het verspreidingsgebied (bluswater, 

gevaarlijke stoffen etc) 
• Gezondheidskundige gevaren (beschrijving van de gezondheidskundige gevaren op basis  

van meetgegevens en de verspreidingsinformatie. Deze informatie wordt geleverd door de 
GHOR. 

 

Uitvoeren • Beschikbaar krijgen van personeel en middelen; 
• Instrueren personeel en middelen; 

• Uitvoeren actieplan (monitoring en controle op de te nemen maatregelen) 

Beëindigen • Het vormgeven van het overdrachtsdossier ten behoeve van het nazorgtraject en 
overdragen aan het proces Nafase; 

• Debriefen; wat is er allemaal gebeurd, welke acties zijn uitgezet, wat staat ons nog te 
wachten; 

• Inventariseren nazorg voor medewerkers; 

• Evalueren; opstellen een lijst van verbeterpunten 

Personele bezetting Het hoofd Omgevingszorg, de teamleiders van de processen Milieubeheer, Bouwbeheer en 
Ruimtebeheer, medewerkers Omgevingszorg (bijv een constructeur), informatiecoördinator (kan 
tevens het hoofd van Omgevingszorg zijn) en een notulist. 
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Proces Milieubeheer 

Definitie Het is een proces van Bevolkingszorg dat valt onder de taakorganisatie Omgevingszorg en dat een 

verzameling van wetten en maatregelen omvat die nodig is om het milieu te beschermen. Het proces 

wordt uitgevoerd door professionals van de gemeenten en/of Regionale Uitvoerings Diensten in 

opdracht van de gemeenten.  

Doel Adviseren aan betrokken partijen ter voorkoming of beperking van milieuschade. De te treffen 

maatregelen worden gecoördineerd en uitgevoerd. Hieronder valt ook het inzamelen van besmette of 

verdachte waren om (verdere) besmetting of gezondheidsschade te voorkomen. 

Verantwoordelijk De teamleider Omgevingszorg is lid van het actiecentrum Omgevingszorg en staat onder leiding van 
het Hoofd Taakorganisatie Omgevingszorg (HTo). De teamleider Omgevingszorg stuurt in het 
actiecentrum Omgevingszorg het team Milieubeheer, Bouwbeheer en Ruimtebeheer aan.  

Taken • Inrichten van het team Milieubeheer; 

• Leidinggeven aan het team Milieubeheer; 

• Adviseren, informeren en rapporteren (aan de HTo), te weten het inschatten en bepalen van 
de risico’s voor het milieu; 

• Het nemen van maatregelen om het milieu te beschermen; 

• Het verlenen van bijstand aan meetdiensten en andere deskundigen op het gebied van 
milieu. 

• Afronden van het proces.  

Voorbereiden • De alarmering door de adviseur crisisbeheersing of het Hoofd Taakorganisatie 
Omgevingszorg; 

• Het inrichten van het actiecentrum; 

• Het ontvangen van de opdracht van de HTo; 
• Het informeren en opstellen van adviezen over de aanpak; 

• Inventarisatie van en afstemming met de betrokken ketenpartners. 

Uitvoeren • Adviseren over de te nemen maatregelen aan het Hoofd Omgevingszorg. Daarnaast 
zorgdragen voor de uitvoering van maatregelen ter bescherming van het milieu.  

Beëindigen •  Het vormgeven van het overdrachtsdossier ten behoeve van het nazorgtraject en 
overdragen aan het proces Nafase; 

• Debriefen van het team Milieubeheer ten behoeve van de overal debriefing; Welke acties 
zijn uitgezet, wat staat ons nog te wachten? 

• Inventariseren nazorg voor medewerkers; 

• Evalueren; opstellen van een lijst met verbeterpunten.  

Personele bezetting Teamleider Milieubeheer, alarmeert en instrueert de medewerkers Milieubeheer in opdracht van het 
hoofd Omgevingszorg. Zet beleidsaanwijzingen om in instructies en opdrachten aan zijn 
medewerkers. Stemt af met andere actiecentra. Draagt zorg voor het informeren van 
belanghebbenden.   
De milieudeskundige analyseert de milieusituatie, verzamelt gegevens en verstrekt milieuadviezen 
bijvoorbeeld over de te verwachten risico’s en te nemen maatregelen.  
De medewerker Milieubeheer voert opgedragen werkzaamheden uit onder leiding van de teamleider 
Milieubeheer. Draagt zorg voor het ontsluiten van beschikbare gegevens, bijvoorbeeld vergunningen, 
het handhavingsbeleid en dergelijke.  
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Proces Bouwbeheer 

Definitie Het is een proces van Bevolkingszorg dat valt onder de taakorganisatie Omgevingszorg en dat 

betrekking heeft op het herstel, stabilisatie of het gecontroleerd (laten) instorten van de bebouwde 

omgeving.  

Het proces wordt uitgevoerd door professionals (met name constructeurs) in dienst bij afdeling 

bouwen van gemeenten.  

Doel Het adviseren van betrokken partijen omtrent het instortingsgevaar van gebouwen en woningen, 

alsmede het geven van adviezen en opdrachten over het aanbrengen van noodvoorzieningen aan 

gebouwen en woningen om zodoende een veilige omgeving te waarborgen. 

Verantwoordelijk De teamleider Omgevingszorg is lid van het actiecentrum Omgevingszorg en staat onder leiding van 
het Hoofd Taakorganisatie Omgevingszorg (HTo). De teamleider Omgevingszorg stuurt in het 
actiecentrum Omgevingszorg het team Milieubeheer, Bouwbeheer en Ruimtebeheer aan. 

Taken • Inrichten van het team Bouwbeheer; 
• Leidinggeven aan het team Bouwbeheer; 

• Adviseren, informeren en rapporteren (aan de HTo), te weten het inschatten en  het 
bepalen van de risico’s voor de bebouwde omgeving; 

• Door middel van het geven van opdrachten het nemen van maatregelen om de gebouwde 
omgeving te beschermen of het gecontroleerd te laten instorten; 

• Het verlenen van bijstand aan andere deskundigen op het gebied van bouwen; 

• Afronden van het proces.  

Voorbereiden • De alarmering door de adviseur crisisbeheersing of het Hoofd Taakorganisatie 
Omgevingszorg.  

• Het inrichten van actiecentrum; 
• Ontvangen van de opdracht van de HTo; 

• Het informeren en opstellen van adviezen over de aanpak; 
• Inventarisatie van en afstemming met de betrokken ketenpartners. 

Uitvoeren • Adviseren over de te nemen maatregelen aan het Hoofd Omgevingszorg. Daarnaast 
zorgdragen voor de uitvoering van maatregelen ter voorkoming van bijvoorbeeld het 
instorten van gebouwen of dit gecontroleerd te laten gebeuren of het leveren van gegevens 
over de bebouwde omgeving.  

Beëindiging • Het vormgeven van het overdrachtdossier ten behoeve van het nazorgtraject en overdragen 
aan het proces Nafase; 

• Debriefen van het team Bouwbeheer ten behoeve van de overall debriefing; welke acties 
zijn uitgezet, wat staat ons nog te wachten? 

• Inventariseren nazorg voor medewerkers; 

• Evalueren; opstellen van een lijst met verbeterpunten. 

Personele bezetting De teamleider Omgevingszorg, alarmeert en instrueert de medewerkers Bouwbeheer in opdracht van 
het Hoofd van de taakorganisatie Omgevingszorg. Zet beleidsaanwijzingen om in instructies en 
opdrachten aan zijn medewerkers. Stemt af met andere actiecentra. Draagt zorg voor het informeren 
van belangstellenden. 
De constructeur analyseert het gebouw of de gebouwde situatie, verzamelt gegevens en verstrekt 
adviezen over de te verwachten risico’s en de te nemen maatregelen.  
De medewerker Bouwbeheer voert opgedragen werkzaamheden uit onder leiding van de teamleider 
Bouwbeheer. Draagt zorg voor het ontsluiten van beschikbare gegevens, bijvoorbeeld vergunningen, 
constructietekeningen en dergelijke. 
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Proces Ruimtebeheer 

Definitie Het is een proces van Bevolkingszorg dat valt onder de taakorganisatie Omgevingszorg en dat een 

verzameling van maatregelen omvat die ter voorkoming, tijdens of vlak na een ramp of crisis zorg 

draagt voor het beheer van de openbare ruimte van de gemeente. De activiteiten richten zich op weg, 

water en ruimte. 

Het proces wordt uitgevoerd door medewerkerkers van de gemeente.  

Doel Adviseren van betrokken partijen ter voorkoming of beperking van schade aan de openbare ruimte of 

maatregelen te treffen om de openbare orde in de openbare ruimte te beheersen. De te treffen 

maatregelen worden gecoördineerd en uitgevoerd.  

Verantwoordelijk De teamleider Omgevingszorg is lid van het actiecentrum Omgevingszorg en staat onder leiding van 
het Hoofd Taakorganisatie Omgevingszorg (HTo). De teamleider Omgevingszorg stuurt in het 
actiecentrum Omgevingszorg het team Milieubeheer, Bouwbeheer en Ruimtebeheer aan.  

Taken • Inrichten van het team Ruimtebeheer; 
• Leidinggeven aan het team Ruimtebeheer; 

• Adviseren, informeren en rapporteren (aan de HTo), te weten het zorgdragen van het 
beheer van de openbare ruimte; 

• Het nemen van maatregelen om schade aan de openbare ruimte te voorkomen of beperken; 
• Het afronden van het proces. 

 

Voorbereiden • De alarmeringdoor de adviseur crisisbeheersing of het Hoofd taakorganisatie 
Omgevingszorg; 

• Het inrichten van het actiecentrum; 

• Het ontvangen van de opdracht van de HTo; 
• Het informeren en opstellen van adviezen over de aanpak; 

• Inventarisatie van en afstemming met betrokken ketenpartners en andere processen. 

Uitvoeren • Adviseren over de te nemen maatregelen aan het Hoofd taakorganisatie Omgevingszorg. 
Daarnaast zorgdragen voor de uitvoering van maatregelen ter voorkoming of beperking van 
schade aan de openbare ruimte of maatregelen treffen om de openbare orde in de openbare 
ruimte te beheersen.   

Beëindiging • Het vormgeven van een overdrachtsdossier ten behoeve van het nazorgtraject en 
overdragen aan het proces Nafase (indien van toepassing); 

• Debriefen van het team Ruimtebeheer ten behoeve van de overall debriefing; 
• Welke acties zijn uitgezet, wat staat ons nog te wachten? 

• Inventariseren nazorg voor medewerkers; 
• Evalueren; opstellen van een lijst met verbeterpunten. 

Personele bezetting Teamleider Omgevingszorg alarmeert en instrueert de medewerkers Ruimtebeheer in opdracht van 
het Hoofd Taakorganisatie Omgevingszorg. Zet beleidsaanwijzingen om in instructies en opdrachten 
aan zijn medewerkers. Stemt af met andere actiecentra. Draagt zorg voor het informeren van 
belanghebbenden. 
De medewerker Ruimtebeheer voert opgedragen werkzaamheden uit onder leiding van de teamleider 
Omgevingszorg en draagt zorg voor het ontsluiten van beschikbare gegevens. 
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5.2 Taakkaarten ‘Omgevingszorg’ 
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PROCESSEN Milieubeheer, Ruimtebeheer en Bouwbeheer 

FUNCTIENAAM 
Hoofd taakorganisatie omgevingszorg 

Alarmering door Communicator 

Werkplek Opkomstlocatie, zoals genoemd door communicator 

Belangrijke 

contactgegevens 

 

Belangrijke contactgegevens via www.crisisbeheersing.info 
• Teamleider(s) proces omgevingszorg (pool dubbelcluster). 

Ontvangt leiding van Algemeen Commandant Bevolkingszorg (ACBz) 

Geeft leiding aan Teamleiders van de bovengenoemde processen 

Informatie/input • Inzetverzoek 

• Inzetopdracht  
• Totaalbeeld 

• Voortgangs‐ en afwijkingsinformatie 

Kerntaken 1) Inrichten van het proces 
2) Leiding geven aan de teamleiders binnen het proces 
3) Adviseren, informeren en rapporteren aan de technisch voorzitter 

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

• Vorm jezelf een actueel beeld van aard en omvang van het incident 
• Formuleer op basis hiervan opdracht(en) aan de teamleider(s) 

• Geef opdracht(en) aan teamleider(s) en bepaal eerste moment van terugkoppeling 

Uitvoering 

activiteiten 

• Bepaal welke teams en/of functionarissen worden ingezet 

• Vertaal strategische en tactische kaders en opdrachten in concrete taken en acties en zet 
deze uit  

• 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  

• Bewaak de voortgang van lopende taken en acties en stuur waar nodig bij 

• Zorg dat de relevante regels, plannen en procedures gehanteerd worden  
• 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 aan de technisch voorzitter  
• Bewaak de veiligheid en het welzijn van de teamleden 

Beëindiging 

activiteiten 

• Schaal pas af na afstemming met de AC Bevolkingszorg 

• Informeer de teamleider(s) hierover, en geef opdracht tot het voorbereiden op de overdracht 
• Zorg voor de debriefing van het proces 

• Maak een inschatting van de behoefte aan nazorg bij de medewerkers; zorg zo nodig (mede) 
voor de nazorg aan de medewerkers van de processen  

• Lever een advies aan team Preparatie nafase m.b.t. openstaande en nog te ondernemen 
acties;  

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

Resultaat/output • Inzetopdracht 
• Aanvullende en gewijzigde opdrachten 

• Aanvraag extra mensen en middelen 

• Voortgangs‐ en afwijkingsinformatie 

• Logboek 

• Overdrachtsformulieren 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 
- Handboek Bevolkingszorg 
- Convenanten/samenwerkingsovereenkomsten 
- ICT en communicatiemiddelen 

- E‐mailaccounts 

- Checklists 
- Standaarddocumenten (voor zover beschikbaar) 
- Mandaatbesluiten 

- Kantoor‐ en werkplekfaciliteiten 
Neemt deel aan - Overleg stafsectie Bevolkingszorg 

� (Optioneel) andere overlegvormen 
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Werkt samen met � Algemeen Commandant Bevolkingszorg 
� Andere hoofden taakorganisaties 
� Adviseurs stafsectie Bevolkingszorg 
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Teamleider Omgevingszorg 

 
De teamleider Omgevingszorg heeft de volgende taakkaarten: 

• Teamleider Milieubeheer; 
• Teamleider Ruimtebeheer 

• Teamleider Bouwbeheer. 
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PROCES Milieubeheer 

FUNCTIENAAM Teamleider Milieubeheer 
Alarmering door Communicator 

Werkplek Opkomstlocatie, zoals genoemd door communicator 

Ontvangt leiding van Hoofd taakorganisatie Omgevingszorg 

Geeft leiding aan Medewerkers Milieubeheer 

Informatie/input • Totaalbeeld Inzetopdracht  

• Vastgesteld inzetplan 

Kerntaken 1) Inrichten van het team Milieubeheer 
2) Leiding geven aan het team Milieubeheer 
3) Adviseren, informeren en rapporteren (aan Hoofd taakorganisatie Omgevingszorg) 
4) Uitvoeren opdrachten 
5) Afronden van het proces 

Start activiteiten � Bevestig het alarm / je opkomst en start eigen logboek 
� Neem contact op met het hoofd taakorganisatie Omgevingszorg 
� Vertaal de ontvangen opdracht(en) in een inzetplan Milieubeheer 
� Bepaal (samen met het hoofd taakorganisatie, de samenstelling en bezettingsgraad van 

het team 

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 
� Beperk de aard en omvang van de verontreiniging (of laat dit beperken) 
� Inventariseer, analyseer en rapporteer (of laat dit doen) m.b.t.: 

o aard en kenmerken verontreinigende stoffen 

o aard en omvang bedrijven/bewoners binnen bron‐ en effectgebied 

o kwaliteit compartimenten 
o milieuhygiënische bedreigingen 
o maatregelen voor beperken resp. saneren milieuverontreiniging 

o relevant kaartmateriaal en/of vergunningen bron‐ en effectgebied 

o liaisons en derden (waterschappen, RIVM) 
o toezicht en handhaving 

� 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 proces het Hoofd taakorganisatie Omgevingszorg en 

de teamleiders Ruimtebeheer en Bouwbeheer en de processen  Communicatie, 
Informatie en Ondersteuning 

� Draag zorg voor een goede afstemming binnen het proces Omgevingszorg, tussen de in 
gang gezette processen en de eventuele andere teams en operationele diensten 

� Bewaak de veiligheid en het welzijn van de teamleden 

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/eindrapportage van de uitvoering van het proces, 

waaronder het vaststellen van de uiteindelijke aard en omvang van de verontreiniging, 
saneringsmaatregelen, overtreder en aansprakelijkheid 

Resultaat generiek 

(output) 
� Inzetplan 
� Aanvraag extra mensen en middelen 

� Voortgangs‐ en afwijkingsinformatie (incl. evt. advies t.a.v. milieubeheer) 

� Logboek 
� Evt. bijdrage aan overdracht voor de nafase 

� Evt. bijdrage aan evaluatie 
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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 - Taakkaarten 
- Plannen en procedures 
- Convenanten/overeenkomsten 
- Telefoonlijsten 
- Toegang tot en gebruik van ICT en communicatiemiddelen 
- Toegang tot meteogegevens 
- Vergunningen 
- Veiligheidsinstructie medewerkers 
- Afhandelscenario’s 

- Kantoor‐ en werkplekfaciliteiten 
Neemt deel aan - Overleg proces Omgevingszorg, team Milieubeheer 

- (Optioneel) andere overlegvormen 

Werkt samen met • Hoofd taakorganisatie Omgevingszorg 
• Teamleiders Bouwbeheer en Ruimtebeheer 

• Andere hoofden taakorganisaties 
• Overige partners, waaronder: 

- Adviseur Gevaarlijke stoffen brandweer 
- Gezondheidsadviseurs (GAGS) 
- RIVM / BOT-MI/ DCMR 
- Waterkwaliteitsbeheerder 
- Provincie (milieudienst) 
- Inspectiediensten 
- Milieutechnische bedrijven 
- Milieu adviesbureaus 
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PROCES Ruimtebeheer 

FUNCTIENAAM Teamleider Ruimtebeheer 
Alarmering door Communicator 

Werkplek • Actiecentrum Ruimtebeheer, zoals genoemd door communicator 

Geeft leiding aan Medewerkers Ruimtebeheer 

Ontvangt leiding van Hoofd taakorganisatie Omgevingszorg 

Informatie/input • Totaalbeeld 
• Inzetopdracht 

• Vastgesteld inzetplan 

Kerntaken 1) Inrichten van het team Ruimtebeheer 
2) Leiding geven aan het team Ruimtebeheer 
3) Adviseren, informeren en rapporteren (aan Hoofd taakorganisatie Omgevingszorg) 
4) Uitvoeren van het inzetplan Ruimtebeheer 
5) Afronden van het proces 

Start activiteiten • Bevestig het alarm / je opkomst en start eigen logboek 

• Neem contact op met het hoofd taakorganisatie Omgevingszorg 
• Vertaal de ontvangen inzetopdracht(en) in een inzetplan Ruimtebeheer 

•  Bepaal (samen met het hoofd taakorganisatie) de samenstelling en 
• bezettingsgraad van het team 

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 
• Beperk de aard en omvang van de schade aan de infrastructuur (of laat dit beperken) 

• Inventariseer, analyseer en rapporteer (of laat dit doen) m.b.t.: 
- ondergrondse en bovengrondse infrastructuur (wegen, kabels, leidingen, riool et cetera) 
- maatregelen voor beperken schade resp. saneren infrastructuur in 
- samenwerking met liaisons en derden (waterschappen, netwerkbeheerders) 
• 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 proces het Hoofd taakorganisatie Omgevingszorg en de 
teamleiders Milieubeheer en Bouwbeheer en processen Communicatie, Informatie en 
Ondersteuning 

• Draag zorg voor een goede afstemming binnen het proces Omgevingszorg, tussen de in 
gang gezette processen en de eventuele andere teams en operationele diensten 

• Bewaak de veiligheid en het welzijn van de teamleden 

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/eindrapportage van de uitvoering van het proces, 

waaronder het vaststellen van de uiteindelijke aard en omvang van de schade, 
saneringsmaatregelen, overtreder en aansprakelijkheid 
 

Resultaat generiek 

(output) 
• Inzetplan 
• Aanvraag extra mensen en middelen 

• Voortgangs‐ en afwijkingsinformatie (incl. evt. advies t.a.v. ruimtebeheer) 

• Logboek 

• Evt. bijdrage aan overdracht voor de nafase 

• Evt. bijdrage aan evaluatie 
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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 • Taakkaarten 
• Plannen en procedures 

• Convenanten/overeenkomsten 
• Telefoonlijsten  

• Toegang tot en gebruik van ICT en communicatiemiddelen 

• Productinformatiebladen ruimtebeheer (KLIC) 
• Inzet specifiek materieel (gemeentelijk en/of van derden) 

• Vergunningen 
• Veiligheidsinstructie medewerkers 

• Afhandelscenario’s 

• Kantoor‐ en werkplekfaciliteiten 
Neemt deel aan • Overleg met hoofd taakorganisatie Omgevingszorg 

• Overleg met team van het deelproces Ruimtebeheer 

•  (Optioneel) andere overlegvormen 

Werkt samen met • Hoofd taakorganisatie Omgevingszorg 

• Teamleiders andere deelprocessen 
• Overige partners 
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PROCES Bouwbeheer 

FUNCTIENAAM Teamleider Bouwbeheer 
Alarmering door Communicator 

Werkplek • Opkomstlocatie, zoals genoemd door communicator 

Informatie/input • Totaalbeeld 

• Inzetopdracht 
• Vastgesteld inzetplan 
 

Kerntaken 1) Inrichten van het team Bouwbeheer 
2) Leiding geven aan het team Bouwbeheer 
3) Adviseren, informeren en rapporteren (aan Hoofd taakorganisatie Omgevingszorg) 
4) Uitvoeren van het inzetplan Bouwbeheer 
5) Afronden van het proces 

Start activiteiten • Bevestig het alarm / je opkomst en start eigen logboek 
• Neem contact op met het hoofd taakorganisatie Omgevingszorg 

• Vertaal de ontvangen inzetopdracht(en) in een inzetplan Bouwbeheer 
• Bepaal (samen met het hoofd taakorganisatie) de samenstelling en bezettingsgraad van het 

team 

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 
• Beperk de aard en omvang van de verontreiniging (bij asbest) (of laat dit beperken) 

•  Laat een gebruiksbeperking opleggen en/of laat de constructie veilig stellen of slopen 
• Laat de overige in het inzetplan vastgestelde maatregelen uitvoeren 

• Inventariseer, analyseer en rapporteer (of laat dit doen) m.b.t.: 
- constructieve veiligheid van bouwwerken 
- aanwezigheid van asbest 
• 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 proces het Hoofd taakorganisatie Omgevingszorg en de 

teamleiders Milieubeheer en Ruimtebeheer en de processen Communicatie, Informatie en 
Ondersteuning 

• Draag zorg voor een goede afstemming binnen het proces Omgevingszorg, tussen de in 
gang gezette processen en de eventuele andere teams en operationele diensten 

• Bewaak de veiligheid en het welzijn van de teamleden 

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/eindrapportage van de uitvoering van het proces, 

waaronder het vaststellen van de uiteindelijke aard en omvang van de schade, 
saneringsmaatregelen, overtreder en aansprakelijkheid 

Resultaat generiek 

(output) 
• Inzetplan 
• Aanvraag extra mensen en middelen 

• Voortgangs‐ en afwijkingsinformatie (incl. evt. advies t.a.v. bouwbeheer) 

• Logboek 

• Evt. bijdrage aan overdracht voor de nafase 
• Evt. bijdrage aan evaluatie 
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Hulpmiddelen • Taakkaarten 
• Plannen en procedures 

• Convenanten/overeenkomsten 
• Telefoonlijsten  

• Toegang tot en gebruik van ICT en communicatiemiddelen 

• Vergunningen 
• Veiligheidsinstructie medewerkers 

• Afhandelscenario’s 

• Kantoor‐ en werkplekfaciliteiten 

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 

Neemt deel aan • Overleg taakorganisatie Omgevingszorg, team Bouwbeheer 
• Optioneel) andere overlegvormen 

Werkt samen met • Hoofd taakorganisatie Omgevingszorg 

• Teamleiders andere deelprocessen 
• Overige partners, waaronder: 

- Adviseur Gevaarlijke Stoffen brandweer 
- Inspectie leefomgeving en transport 
- Waterkwaliteitsbeheerder 
- Arbeidsinspectie 
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Medewerker frontoffice/backoffice milieubeheer 

 
Deze medewerker heeft de volgende taakkaarten: 

• Coördinator / medewerker milieubeheer 
• Toezichthouder milieubeheer 
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PROCES Milieubeheer 

ACTIVITEIT Organiseren / adviseren 

FUNCTIENAAM Coördinator / Medewerker Milieubeheer 
Alarmering door Communicator 

Werkplek Opkomstlocatie, zoals genoemd door communicator 

Benodigde informatie 

(input) 
Totaalbeeld 
Inzetopdracht 
Vastgesteld inzetplan  

 

Taken Coördinator 

• Het tijdens en na afloop van een ramp of zwaar ongeval nadelige gevolgen voor het milieu te 
voorkomen, te beperken en te saneren voor en aan alle zich binnen het ramgebied aanwezige 
personen, dieren en flora. 

• Organiseert de telefonische bereikbaarheid namens het actiecentrum (doorlopend) en leest de e-
mail berichten en andere rapportages die geadresseerd zijn aan het actiecentrum 

• Verzorgt de bereikbaarheidsgegevens van de ingezette medewerkers voor de telefonistes en 
receptie (wie zit waar) 

• Is aanspreekpersoon voor het actiecentrum namens het hoofd taakorganisatie en de teamleider  
indien deze tijdelijk verhinderd zijn 

• Verdeelt in samenspraak met de teamleider de schriftelijk en telefonisch ontvangen berichten en 
bewaakt namens de teamleider de afdoening 

• Het opstellen van een lokaal, integraal, milieutechnisch omgevingsbeeld ten behoeve van een 
risico-analyse. 

• Milieu advisering hulpdiensten en andere overheden over aanpak en prioritering vanuit lokaal 
perspectief 

 
Medewerker 

• Rapporteren en adviseren aan de teamleider milieubeheer en hoofd taakorganisatie 
omgevingszorg 

• Uitvoeren opdrachten van het hoofd taakorganisatie omgevingszorg / teamleider Milieubeheer 

• Bijhouden van een logboek bij van de eigen activiteiten 

• Verrichten van alle voorkomende werkzaamheden in het actiecentrum (taakverdeling in onderling 
overleg) 

• Verricht voorkomende logistieke werkzaamheden 

• Verricht administratieve taken namens het hoofd taakorganisatie en de teamleider van het 
actiecentrum 

Resultaat generiek 

(output) 
• Inzetplan 

• Aanvraag extra mensen en middelen 

• Voortgangs‐ en afwijkingsinformatie (incl. evt. advies t.a.v. ruimtebeheer) 

• Logboek 

• Evt. bijdrage aan overdracht voor de nafase 

Bevoegdheden Is bevoegd om namens het hoofd taakorganisatie of de teamleider medewerkers aan te spreken op 
tijdige aanlevering van rapportages, adviezen, etc.  

Hulpmiddelen � formats van diverse formulieren  
� technische hulpmiddelen  

Neemt deel aan • Overleg actiecentrum omgevingszorg (deelnemer) 

Werkt samen met • Breed spectrum aan partijen  
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PROCES Milieubeheer  

ACTIVITEIT Beeldvormen, analyseren uitvoering geven op locatie 

FUNCTIENAAM Toezichthouder Milieubeheer  
Alarmering door Communicator 

Werkplek • Brongebied (op uitnodiging COPI ) 

• Buitenruimte 

Benodigde informatie 

(input) 
• Inzetplan Milieubeheer 

• Indicatie omvang incident 

� teamleider 
 

Taken Inhoudelijk 
• Het tijdens en na afloop van een ramp of zwaar ongeval nadelige gevolgen voor het milieu te 

voorkomen, te beperken en te saneren voor en aan alle zich binnen het ramgebied aanwezige 
personen, dieren en flora. 

• Milieutechnische advisering hulpdiensten op bronlocatie  

• Signaalfunctie voor het proces Milieubeheer 

• Indien mogelijk aanleveren van benodigde dossiers bij COPI 
• Uitvoering geven aan Milieubeheertaken ter plaatse in overleg met teamleider milieubeheer 

• Adviseren, informeren en rapporteren hoofd taakorganisatie omgevingszorg, teamleider 
milieubeheer en medewerkers omgevingsbeeld 

• Adviseren, informeren bewoners, bedrijven in opdracht van ‘opdrachtgevers 
 
Algemeen 

• Uitvoeren opdrachten van de teamleider / coördinator Milieubeheer 

• Rapporteren aan de teamleider / coördinator Milieubeheer 

• Bijhouden van een logboek van de eigen activiteiten 

Resultaat generiek 

(output) 
• Advies milieubeheer 

• Logboek en verslag van bevindingen. 

Bevoegdheden • Is bevoegd tot het nemen van die maatregelen die nodig zijn voor een behoorlijke uitvoering van 
de Milieubeheertaken tijdens een acute fase. 

Hulpmiddelen � Milieu -en bouwdossiers 
� Risicokaart  
� (Digitale) plattegronden en luchtfoto’s 
� GSM, Camera (lokaal maatwerk) 
� Reguliere beschermende kleding, zoals opvallende kleding, schoeisel, bouwhelm e.d . 

Neemt deel aan • COPI overleg (facultatief) 

Werkt samen met • Actiecentrum omgevingszorg bouwbeheer / ruimtebeheer 
• Adviseur Gevaarlijke stoffen brandweer 

• Uitvoerende medewerkers RIVM / BOT-MI/ DCMR/ Brandweer, Waterkwaliteitsbeheerder en 
Provincie (milieudienst). 
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Medewerker frontoffice/backoffice ruimtebeheer 

 
Deze medewerker heeft de volgende taakkaarten: 

• Medewerker/adviseur ruimtebeheer 
• Medewerker ruimtebeheer 
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PROCES Omgevingszorg 

ACTIVITEIT advies opstellen 

FUNCTIENAAM Medewerker/adviseur ruimtebeheer 
Alarmering door • Communicator 

Werkplek • Actiecentrum 

Start activiteiten 

(input) 
• Inzetplan ruimtebeheer  

Taken Inhoudelijk 
• Informatie verzamelen die relevant is voor het bestrijden van de ramp/crisis 

(operationeel/tactisch/strategisch) 
• Voorbereiden adviezen t.b.v. de bestrijding van de ramp/crisis (operationeel/tactisch/strategisch) 

• Ondersteunen coördinator operationele eenheid en veldmedewerker(s): informatievoorziening, 
uitzetten vragen, organiseren extra mensen/middelen 

• Verrichten alle voorkomende werkzaamheden in het actiecentrum 
 

Algemeen 

• Uitvoeren opdrachten van de teamleider actiecentrum Rapporteren aan het hoofd taakorganisatie 
actiecentrum 

• Bijhouden van een logboek bij van de eigen activiteiten 

Resultaat (output) • Advies ruimtebeheer 

Bevoegdheden n.v.t. 

Hulpmiddelen � Overzicht vakgebieden en contactpersonen (lokaal) 
� Lijst minimaal aanwezig/inzetbaar materieel (lokaal) 

Neemt deel aan • Overleg actiecentrum (deelnemer) 

Werkt samen met • Medewerkers/adviseurs aangrenzende vakgebieden (milieubeheer, bouwbeheer, waterschap) 
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PROCES Omgevingszorg 

ACTIVITEIT (Doen) uitvoeren werkzaamheden 

FUNCTIENAAM Medewerker ruimtebeheer 
Alarmering door • Teamleider ruimtebeheer 

Werkplek • Actiecentrum 

Start activiteiten 

(input) 
• Inzetplan ruimtebeheer � Teamleider 

actiecentrum 
 

Taken Inhoudelijk 
• Fungeren als eerste aanspreekpunt voor teamleider actiecentrum 
• Coördineren inzet externe partijen, die in opdracht van ruimtebeheer opereren 

• Informeren en adviseren (gevraagd en ongevraagd) van teamleider actiecentrum 
• Afstemming met medewerker Milieubeheer en Bouwbeheer 

 
Algemeen 

• Alarmeren of waarschuwen van leden van het eigen team 

• Uitvoeren opdrachten van het hoofd actiecentrum uit 

• Rapporteren aan het hoofd actiecentrum 

• Bijhouden van een logboek bij van de eigen activiteiten 

Resultaat (output) • Voortgangsinformatie 

• Afwijkingsinformatie 

Bevoegdheden • Heeft de bevoegdheid om adviezen, aanwijzingen en opdrachten te verstrekken aan de 
medewerkers in het eigen team, alsmede aan medewerkers van ingezette externe partijen 

Hulpmiddelen � lijst externe partijen 

Neemt deel aan • Overleg actiecentrum (deelnemer) (indien aanwezig op actiecentrum) 

Werkt samen met • OvD Bevolkingszorg 

Vereisten Nader te bepalen 
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Medewerker frontoffice/backoffice bouwbeheer 

 
Deze medewerker heeft de volgende taakkaarten: 

• Medewerker bouwbeheer 
• Algemeen bouwmedewerker 

• Ondersteunende medewerker 
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PROCES Bouwbeheer  

ACTIVITEIT Operationeel advies opstellen, (doen) uitvoeren werkzaamheden 

FUNCTIENAAM Medewerker Bouwbeheer  
Alarmering door Lokaal in te vullen 

Werkplek • Actiecentrum  

• Brongebied (op uitnodiging COPI ) 
• Buitenruimte 

Benodigde informatie 

(input) 
• Inzetplan Bouwbeheer 
 

� Teamleider actiecentrum Bouwbeheer 
 

Taken Inhoudelijk 
• Bouwtechnische advisering hulpdiensten op bron-locatie  
• Oog en oorfunctie voor het proces bouwbeheer 

• Aanleveren van benodigde dossiers bij COPI 
• Uitvoering geven aan bouwbeheer ter plaatse in overleg met OVD-BZ 

• Adviseren, informeren en rapporteren hoofdtaakorganisatie  en medewerkers risicoanalyse 

• Adviseren, informeren bewoners, bedrijven in opdracht  van ‘opdrachtgevers’ 
 
Algemeen 

• Uitvoeren opdrachten van de coördinator Bouwbeheer 

• Rapporteren aan de coördinator Bouwbeheer 

• Bijhouden van een logboek bij van de eigen activiteiten 

Resultaat generiek 

(output) 
• Advies Bouwbeheer 
 

Bevoegdheden • Is bevoegd tot het nemen van die maatregelen die nodig zijn voor een behoorlijke uitvoering van 
de milieuzorgtaken tijdens de ‘rampfase’ . 

 

Hulpmiddelen � Bouwdossiers 
� (Digitale) plattegronden en luchtfoto’s 
� GSM, Camera, mobiele computer 
� Reguliere beschermende kleding, zoals opvallende kleding, schoeisel, bouwhelm e.d. 

Neemt deel aan • Overleg actiecentrum (deelnemer) 

Werkt samen met • Actiecentrum Milieubeheer 

• Actiecentrum Ruimtebheer  
• Adviseur Gevaarlijke stoffen brandweer 

• Uitvoerende medewerkers Inspectie leefomgeving en transport/ Brandweer, 
Waterkwaliteitsbeheerder en Arbeidsinspectie. 
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PROCES Bouwbeheer 

ACTIVITEIT (Doen) uitvoeren werkzaamheden  

FUNCTIENAAM Algemeen bouwmedewerker   
Alarmering door Lokaal in te vullen 

Werkplek • Actiecentrum 

• Buitenruimte 

Benodigde informatie 

(input) 
• Inzetplan Bouwbeheer 
 

� Teamleider actiecentrum 
 

Taken Inhoudelijk 
• Verricht werkzaamheden in opdracht van coördinator of  andere ‘opdrachtgevers’  

• Ondersteunt de toezichthouder, omgevinganalist of informatiemedewerker  
• Verricht logistieke taken  

• Verricht hand en spandiensten 
 
Algemeen 

• Uitvoeren opdrachten van de coördinator Milieubeheer 

• Rapporteren aan de coördinator Milieubeheer 

• Bijhouden van een logboek bij van de eigen activiteiten  

Resultaat generiek 

(output) 
• Logboek 
 

Bevoegdheden N.v.t. 

Hulpmiddelen � Bouwdossiers 

Neemt deel aan • Overleg actiecentrum (deelnemer) 

Werkt samen met • Actiecentrum Milieu  
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PROCES Bouwbeheer 

ACTIVITEIT (Doen) uitvoeren werkzaamheden 

FUNCTIENAAM Ondersteunende medewerker 
Alarmering door Lokaal in te vullen 

Werkplek • Actiecentrum 

Benodigde informatie 

(input) 
• Inzetplan Bouwbeheer � Teamleider actiecentrum Bouwbeheer 

 

Taken Inhoudelijk 
• Organiseert de telefonische bereikbaarheid namens het actiecentrum (doorlopend) en leest de e-

mail berichten die geadresseerd zijn aan het actiecentrum 
• Verzorgt de bereikbaarheidsgegevens van de ingezette medewerkers voor de telefonistes en 

receptie (wie zit waar) 
• Is aanspreekpersoon voor het actiecentrum namens het hoofd taakorganisatie en de coördinator 

indien deze tijdelijk verhinderd zijn 
• Verdeelt in samenspraak met de coördinator de schriftelijk en telefonisch ontvangen berichten en 

bewaakt namens de coördinator de afdoening 
• Verricht overige administratieve taken namens het hoofd taakorganisatie en de coördinator van 

het actiecentrum 
• Verricht voorkomende logistieke werkzaamheden 

 
Algemeen 

• Uitvoeren opdrachten van het hoofd taakorganisatie 

• Rapporteren aan het hoofd taakorganisatie 

• Bijhouden van een logboek bij van de eigen activiteiten 
Verrichten van alle voorkomende werkzaamheden in het actiecentrum (taakverdeling in 
onderling overleg) 

Resultaat generiek 

(output) 
• Logboek 
 

Bevoegdheden • Is bevoegd om namens het hoofd taakorganisatie of de coördinator medewerkers aan te spreken 
op tijdige aanlevering van rapportages, adviezen, etc.  

 

Hulpmiddelen � formats van diverse formulieren  
� technische hulpmiddelen  

Neemt deel aan • Overleg actiecentrum (deelnemer) 

Werkt samen met • Hoofd taakorganisatie , coördinator en informatiemedewerker op actiecentrum  

• Overige medewerkers op het actiecentrum  
• Inspectie leefomgeving en transport 

• Waterkwaliteitsbeheerder 
• Arbeidsinspectie 
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6.1 Taakorganisatie ‘Informatie’ 
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Taakorganisatie Informatie 

Definitie Het is een taakorganisatie van Bevolkingszorg, uitgevoerd door Bevolkingszorgmedewerkers die in 

staat zijn te werken in een net centrisch systeem (LCMS) en het registreren van slachtsoffers en 

schade als gevolg van het incident. Het  proces bevat drie deelprocessen. Deze dragen bij aan het 

delen en beschikbaar stellen van informatie uit de bevolkingszorgprocessen en gegevens rond 

geregistreerde personen en geregistreerde schade 

Doel Het leveren van een basisvoorziening voor Bevolkingszorg om alle beschikbare en benodigde 

informatie op de juiste wijze te kunnen genereren ten behoeve van: 

• Een snel en efficiënt besluitvormingsproces 

• Het ondersteunen van alle betrokken teams bij de uitvoering van de processen zowel 

multidisciplinair als monodisciplinair 

• Het beschikbaar stellen van informatie over slachtsoffers van het incident 

• Het beschikbaar stellen van gegevens over de aangerichte schade door het incident 

processen Informatie 
CRIB (Centraal Registratie  en informatie Bureau) 
CRAS (Centrale Registratie en Afhandeling van Schade) 

Doel proces 1 

 

 

Doel proces 2 

 

 

 

Doel proces 3 

Informatie: Genereren, verwerken en verstrekken van informatie (middels LCMS) zodat deze 
informatie bruikbaar wordt voor de aansturing en uitvoering van de multidisciplinaire processen in het 
algemeen en de processen Bevolkingszorg in het bijzonder. 
CRIB: Het verzamelen, registreren en verifiëren van alle van belang zijnde gegevens over getroffenen 
van een ramp of crisis, teneinde verwanten inzicht te kunnen verschaffen over verblijfplaats en 
toestand van getroffenen en bestuurders gegevens te kunnen verstrekken over het aantal getroffenen 
per categorie ( overleden, gewonden of vermisten) 
CRAS: Het inventariseren van en inzicht geven in de aard en de omvang van schade die direct of 
indirect door de ramp of crisis is veroorzaakt, teneinde een snelle terugkeer naar een genormaliseerde 
situatie te bespoedigen. 

Verantwoordelijk Het hoofd van de taakorganisatie Informatie (HTo) en als zodanig lid van het team Bevolkingszorg 
(voorheen GAC) 

Taken • Inrichten van de taakorganisatie Informatie; 
• Leiding geven aan de teamleiders van de processen; 

• Adviseren, informeren en rapporteren. 

Voorbereiden • de alarmering door de Adviseur Crisisbeheersing of het hoofd taakorganisatie Informatie; 

• de opstart van het team (personen, locaties, middelen); 
• het (laten) informeren en bepalen van de aanpak; 

• inventarisatie van en afstemming met de betrokken ketenpartners. 
 
Benodigde informatie: 

• De concrete opdracht (wat moet de teams gaan doen); 

• de beschikbare informatie over het incident (totaalbeeld); 
• specifieke informatie over het incident, zoals gegevens van Politie en GHOR m.b.t. de 

slachtoffers. 
• Specifieke informatie en gegevens over schade van externe partners (Verbond 

Verzekeraars, Salvage) 

Uitvoeren • Beschikbaar krijgen van personeel en middelen; 
• Instrueren personeel en middelen; 

• Uitvoeren actieplan (monitoring en controle op de te nemen maatregelen) 
• Samenwerken met externe partners 

Beëindigen • Het vormgeven van het overdrachtsdossier ten behoeve van het nazorgtraject en 
overdragen aan het proces Nafase; 

• Debriefen; wat is er allemaal gebeurd, welke acties zijn uitgezet, wat staat ons nog te 
wachten; 

• Inventariseren nazorg voor medewerkers; 
• Evalueren; opstellen een lijst van verbeterpunten 

Personele bezetting Het hoofd taakorganisatie Informatie, de teamleiders van de processen Informatie CRIB en CRAS, de 
Informatiecoördinatoren en de medewerkers van de processen CRIB en CRAS 

Relatie met andere 

processen 

 Ja 
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Proces CRIB (Centraal Registratie en Inlichtingen Bureau) 

Definitie Het is een proces van Bevolkingszorg dat valt onder de taakorganisatie Informatie en draagt zorg voor 

het verzamelen, registreren, vastleggen, gebruiken, verstrekken, het beheer en de beveiliging van 

gegevens van slachtoffers. En verder behoort de verwijdering en de vernietiging van gegevens van 

slachtoffers van een ramp of crisis ook tot dit proces.  

Doel Het zo goed en zo snel mogelijk verzamelen, registreren en op juistheid verifiëren van alle van belang 

zijnde gegevens over slachtoffers van een ramp of crisis; 

Het verstrekken van inlichtingen aan het bevoegd gezag; 

Het verstrekken van geautoriseerde informatie ten behoeve van familie en/of relaties van slachtoffers. 

Verantwoordelijk De teamleider van CRIB is lid van het actiecentrum Informatie en staat onder leiding van het Hoofd 
Taakorganisatie Informatie (HToI). De teamleider CRIB stuurt in het actiecentrum Informatie het team 
CRIB aan. 

Taken • Inrichten van het team CRIB; 
• Leidinggeven aan het team CRIB; 

• Het verzamelen van persoonsgegevens; 
• Het verwerken van persoonsgegevens; 

• Het verwerven van informatie over personen naar aanleiding van zoekvragen; 

• Adviseren, informeren en rapporteren (aan de HToI), te weten de geverifieerde en 
geautoriseerde informatie van slachtoffers; 

• Het verlenen van medewerking, dan wel samenwerking aan het Nederlands Rode Kruis, 
Verwanteninformatie, Rampen Identificatie Team, Nationale Politie; 

• Afronden van het proces; 

• Na twee jaar het verwijderen van de persoonsgegevens van de bij de ramp of crisis 
betrokken personen uit het bestand. 

Voorbereiden • De alarmering door de adviseur crisisbeheersing of het Hoofd Taakorganisatie Informatie; 
• Het inrichten van het actiecentrum; 

• Het ontvangen van de opdracht van de HToI; 
• Het informeren en opstellen van adviezen over de aanpak; 

• Inventarisatie van en afstemming met betrokken ketenpartners en andere processen. 

Uitvoeren • Zorgdragen voor het verzamelen, (doen) registreren, vastleggen, gebruiken, verstrekken, het 
beheren, verifiëren, autoriseren  en beveiligen van informatie over slachtoffers. De 
informatie over slachtoffers wordt teruggemeld aan het Hoofd Taakorganisatie Informatie. 

Beëindigen • Het vormgeven van het overdrachtsdossier ten behoeve van het nazorgtraject en 
overdragen aan het proces Nafase; 

• Debriefen van het team CRIB ten behoeve van de overall debriefing; Welke acties zijn 
uitgezet, wat staat ons nog te wachten? 

• Inventariseren nazorg voor medewerkers; 

• Evalueren; opstellen van een lijst met verbeterpunten; 
• Na twee jaar het verwijderen van de persoonsgegevens van de bij de ramp of crisis 

betrokken personen uit het bestand. 

Personele bezetting Teamleider CRIB alarmeert, instrueert en geeft leiding aan de medewerkers CRIB in opdracht van het 
Hoofd Taakorganisatie Informatie.  
De medewerkers actiecentrum verzamelen gegevens van slachtoffers en kunnen in opdracht van de 
teamleider vrijgegeven geautoriseerde informatie vertrekken aan familieleden/ en relaties van 
slachtoffer. De ondersteuner van de teamleider CRIB maakt verslagen en houdt een logboek bij. De 
liaison van het Nederlands Rode Kruis draagt zorg voor een goede stroom van gegevens van de 
verwantentelefoon naar CRIB en vice versa en stemt voortdurend af met de teamleider CRIB.  
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Proces CRAS (Centrale Registratie Afhandeling Schade) 

Definitie Het is een proces van Bevolkingszorg dat valt onder de taakorganisatie Informatie en draagt zorg voor 

het registreren van schade nadat een ramp of crisis is geweest waarbij er schade is ontstaan. 

Doel Door middel van het registreren van schade wordt inzicht verkregen in de totale omvang van de 

schade en vindt coördinatie van schademeldingen plaats. Voor de bestrijding  van de gevolgen van de 

ramp of crisis en daarbij behorende schadebeperking is het relevant zo spoedig mogelijk te 

beschikken over een inzicht in de aangerichte schade teneinde een snelle terugkeer naar een 

genormaliseerde situatie te bespoedigen.  

Verantwoordelijk De teamleider van CRAS is lid van het actiecentrum Informatie en staat onder leiding van het Hoofd 
Taakorganisatie Informatie (HToI). De teamleider CRAS stuurt in het actiecentrum Informatie het 
team CRAS aan. 

Taken • Inrichten van het team CRAS; 
• Leidinggeven aan het team CRAS; 

• Adviseren, informeren en rapporteren (aan de HToI), te weten de gemelde en geregistreerde 
schade; 

• Het registreren en zorgdragen voor afhandelen van de meldingen; 

• Het verlenen van medewerking, dan wel samenwerking aan verzekeringsmaatschappijen, 
dan wel hun vertegenwoordigers, bijvoorbeeld Salvage; 

• Afronden van het proces. 

Voorbereiden • De alarmeringdoor de adviseur crisisbeheersing of het Hoofd Taakorganisatie Informatie; 
• Het inrichten van het actiecentrum; 

• Het ontvangen van de opdracht van de HToI; 
• Het informeren en opstellen van adviezen over de aanpak; 

• Inventarisatie van en afstemming met betrokken ketenpartners en andere processen. 

Uitvoeren • Zorgdragen voor het (doen) registreren van schade. Over de geregistreerde schade wordt 
teruggemeld aan het Hoofd Taakorganisatie Informatie. 

Beëindigen • Het vormgeven van het overdrachtsdossier ten behoeve van het nazorgtraject en 
overdragen aan het proces Nafase; 

• Debriefen van het team CRAS ten behoeve van de overall debriefing; Welke acties zijn 
uitgezet, wat staat ons nog te wachten? 

• Inventariseren nazorg voor medewerkers; 

• Evalueren; opstellen van een lijst met verbeterpunten. 

Personele bezetting Teamleider CRAS alarmeert en instrueert de medewerkers CRAS in opdracht van het Hoofd 
Taakorganisatie Informatie.  
De administratief medewerker CRAS voert alle voorkomende werkzaamheden uit ter ondersteuning 
van het actiecentrum. De schadedeskundige registreert in beeld en geschrift ter plaatse schade aan 
gemeentelijke eigendommen en schade opgelopen door particulieren, bedrijven en instellingen. De 
schaderegistrator actiecentrum CRAS registreert schade aan gemeentelijke eigendommen en schade 
opgelopen door particulieren, bedrijven en instellingen. Verzamelt informatie over schade en maakt 
totaaloverzichten.  
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6.2 Taakkaarten ‘Informatie’ 



 

 91 

 

 

PROCES Informatie 

FUNCTIENAAM 
Hoofd taakorganisatie Informatie 

Alarmering door Communicator 

Werkplek • Opkomstlocatie, zoals genoemd door communicator 

Belangrijke 

contactgegevens 

Belangrijke contactgegevens via www.crisisbeheersing.info 
 

Ontvangt leiding van Algemeen Commandant Bevolkingszorg (ACBz) 

Geeft leiding aan Proces Informatie (teamleider back office Informatie en informatiecoördinatoren) 

Informatie/input • Totaalbeeld 

• ROT‐beeld en de informatie uit de processen Bevolkingszorg 

• Voortgangs‐ en afwijkingsinformatie 

Kerntaken 1) Inrichten van het proces Informatie 
• Bepalen (afhankelijk van de aard en omvang van het incident) of de back office wordt 

ingezet en hoeveel informatiecoördinatoren waar worden ingezet. 
• 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 het proces 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: 
- Analyseren en beoordelen van de actuele situatie 
- Anticiperen op ontwikkelingen (scenariodenken) 
• Interpreteren, delegeren en controleren: 
- Vertalen van tactische kaders en opdrachten in concrete taken en acties en deze uitzetten 

binnen de teams 
- Controleren van de voortgang en waar nodig bijsturen 
- Op operationeel niveau de afstemming bewaken met de overige processen en partners 
- 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 het proces 

 
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: 
- de Algemeen Commandant Bevolkingszorg, via de leidinggevende van het team 

Bevolkingszorg 
- de informatiecoördinator Bevolkingszorg van het team Bevolkingszorg 
- andere hoofden taakorganisatie binnen het team Bevolkingszorg 
- andere hoofden taakorganisatie binnen stafsecties van hulpdiensten 
- 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 

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

proces Informatiemanagement prioriteiten vast 
- Neem contact op met de teamleider back office Informatie en de informatiecoördinatoren, 

verzoek om beschikbare informatie en bepaal een eerste moment van terugkoppeling 
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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 

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 

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 van het team Bevolkingszorg (de hoofden van de diverse taakorganisaties, onder 

voorzitterschap van de Technisch Voorzitter) 

Werkt samen met - Werkt samen met de AC Bevolkingszorg en de hoofden van de overige taakorganisaties 
- Heeft contact met de AC Bevolkingszorg (in het ROT) 
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Teamleider Registratie 

 
De teamleider Registratie heeft de volgende taakkaarten: 

• Teamleider Backoffice Informatie 
• Teamleider actiecentrum CRAS 
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PROCES Informatiemanagement 

FUNCTIENAAM Teamleider back office Informatie 
Alarmering door Communicator 

Werkplek • Opkomstlocatie, zoals genoemd door communicator 

Belangrijke 

contactgegevens 

Belangrijke contactgegevens via www.crisisbeheersing.info 
 

Ontvangt leiding van Hoofd taakorganisatie 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 

Informatie/input - ROT‐beeld 

- Informatie uit de processen Bevolkingszorg 

- Informatie van de overige crisispartners 

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 Hoofd taakorganisatie 

Informatie 

Start activiteiten � Bevestig het alarm / je opkomst en start eigen logboek 
� Neem contact op met het Hoofd taakorganisatie 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 Hoofd taakorganisatie Informatie prioriteiten vast 

o Neem contact op met de informatiecoördinatoren, verzoek om beschikbare 
informatie en spreek af hoe informatie wordt ontvangen uit processen 
Bevolkingszorg 

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 taakorganisatie van het proces en 

de andere teamleiders van het proces, evenals de processen 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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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 

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 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 het proces Informatie (hoofd taakorganisatie Informatie en de overige 

teamleiders van de teams binnen het proces 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 het proces 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: 

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

� 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 - Hoofd taakorganisatie Informatie 
- Informatiecoördinator back office Bevolkingszorg 
- Informatiecoördinator sectie Bevolkingszorg 
- Informatiecoördinator GBT/RBT 
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FUNCTIENAAM Teamleider Actiecentrum CRAS 
PROCES CRAS 

ACTIVITEIT Is na alarmering verantwoordelijk voor het inrichten van het Actiecentrum CRAS en voor het 
oproepen van de medewerkers van het actiecentrum. Coördineert alle werkzaamheden en 
activiteiten van de medewerkers in het actiecentrum. Hij zorgt op aanwijzing van Hoofd 
Informatiemanagement in het Team Bevolkingszorg voor de bezetting van het actiecentrum, 
zorgt ervoor dat de medewerkers optimaal kunnen functioneren en zorgt voor afstemming tussen 
de verschillende functies in het team. Hij ontvangt opdrachten van het Hoofd 
Informatiemanagement en wisselt informatie uit met de teamleider van het Actiecentrum 
CRIB/SIS. Op basis van deze informatie zet hij acties uit onder de medewerkers van het 
actiecentrum.   

Alarmering door Communicator / AOV-er (geeft ook werkplek door). 

Leiding Van: Hoofd Informatiemanagement in het Team Bevolkingszorg (voorheen GAC). Wanneer deze 
(nog) niet aanwezig is, is de teamleider Actiecentrum CRAS verantwoordelijk voor het proces 
CRAS.  
Aan: Medewerkers in het Actiecentrum CRAS. 

Belangrijke 

contactpersonen 

Belangrijke contactgegevens via www.rampenbestrijding.net 
• Hoofd Informatiemanagement in Team Bevolkingszorg (pool dubbelcluster) 

• Teamleider Actiecentrum CRIB/SIS (pool regio) 

• Teamleider Actiecentrum Communicatie (pool dubbelcluster) 

Start activiteiten 

(input) 
• Bevestig het alarm en start logboek. 

• Neem contact op met Hoofd Informatiemanagement en met Informatiecoördinator GBT: 
- haal het omgevings- en totaalbeeld 
- bespreek inzetopdracht en bezetting actiecentrum 
- stel in overleg de prioriteiten vast 

• Neem contact op met Teamleiders CRIB/SIS; 
- bespreek het omgevings- en totaalbeeld. 

Taken • Informeer de de medewerkers van het Actiecentrum CRAS en wijs taken toe 

• Regel(aanvullende)faciliteiten, mensen en middelen 

• Regel het bijhouden van een logboek/verslaglegging in het eigen team 
• Vertaal de inzetten in concrete acties en taken 

• 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 Informatiemanagement en zonodig 
de andere teamleiders van bijvoorbeeld de processen Communicatie en CRIB/SIS  

• 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 actiecentra en externe partners  

• Bewaak de veiligheid en het welzijn van de teamleden 
• Geef leiding aan het proces CRAS, bij afwezigheid van het Hoofd Informatiemanagement .  

• Informeren de medewerkers over op- of afschaling. 

Resultaat (output) • Inzetplan 
• Voortgangs- en afwijkingsrapportage richting Hoofd Informatie 

• Logboek 
• Eventuele bijdrage aan overdracht voor de nafase en aan de evaluatie 

Beëindigen activiteiten • Schaal de werkzaamheden pas af na afstemming met het Hoofd Informatie 

• 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 Informatie  

• Draag zo nodig bij aan de evaluatie van het proces  

Bevoegdheden • Heeft het mandaat om aanwijzingen en opdrachten te verstrekken aan alle medewerkers van 
het proces CRAS. 

 
Mandaten 

• Na afstemming met Hoofd Informatie gemandateerd tot het inzetten van de 
partnerorganisaties als SIS, Salvage, BCE en Dienst Regelingen . 

Neemt deel aan Overleg medewerkers actiecentrum CRAS. 
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Medewerker frontoffice/backoffice registratie 

 
Deze medewerker heeft de volgende taakkaarten: 

• Schaderegistrator actiecentrum CRAS 
• Schadedeskundige actiecentrum CRAS 

• Administratief medewerker actiecentrum CRAS 
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FUNCTIENAAM Schaderegistrator actiecentrum CRAS 
PROCES CRAS 

ACTIVITEIT Zorgt na alarmering, onder verantwoordelijkheid van de teamleider, voor het inrichten van het 
Actiecentrum CRAS. Registreert schade aan gemeentelijke eigendommen en schade opgelopen 
door particulieren, bedrijven en instellingen.  
Verzamelt alle mogelijke informatie over schade, analyseert deze en maakt totaaloverzichten.  

Alarmering door Teamleider actiecentrum CRAS (deze geeft ook werkplek door). 

Leiding Van: Teamleider Actiecentrum CRAS.  
Aan: nvt. 

Belangrijke contactpersonen Belangrijke contactgegevens via www.rampenbestrijding.net 
• Medewerkers van Salvage, Verzekeringsdiensten, Bureau Coördinatie Expertisebedrijven (BCE) 

en Dienst Regelingen 
•  

Start activiteiten 

(input) 
• Bevestig het alarm en start logboek. 

• Bespreek het omgevings- en totaalbeeld met de teamleider en overleg over de inrichting 
(mensen en middelen) van het actiecentrum en over het te verwachten aantal 
schademeldingen 

•  

Taken • Richten het actiecentrum CRAS in 

• Registreer op schaderegistratie- en aangifteformulieren de (gemelde) schade aan gemeentelijke 
eigendommen en de (gemelde) schade opgelopen door particulieren, bedrijven en instellingen 

• Verstrek een duplicaat van het schaderegistratie- en aangifteformulier aan de betreffende 
schademelder 

• Maak totaaloverzichten van de geregistreerde schade 

• Verzamel alle relevante informatie betreffende de plaats of de omgeving waar de ramp of 
zwaar ongeval zich voordoet of heeft voorgedaan 

• Analyseer de verzamelde informatie voor het bepalen van de schade-effecten 

• Groepeer en verifieer de vergaarde informatie 
• Verwerk informatie van andere gemeentelijke diensten, operationele diensten, Informatie- en 

adviescentrum voor particulieren en bedrijven 
• Adviseer gevraagd en ongevraagd de teamleider Actiecentrum CRAS 

• Stem met relevante instanties af over te verstrekken adviezen. 

Resultaat (output) • Ingevulde registratieformulieren 

• Totaaloverzichten en analyses 
• Voortgangs- en afwijkingsrapportage richting teamleider actiecentrum CRAS 

• Logboek 

Beëindigen activiteiten • Afschaling op aangeven van de teamleider actiecentrum CRAS 

Bevoegdheden  

Neemt deel aan Geen georganiseerd overleg  
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FUNCTIENAAM Schadedeskundige actiecentrum CRAS 
PROCES CRAS 

ACTIVITEIT Registreert in beeld en geschrift ter plaatse schade aan gemeentelijke eigendommen en schade 
opgelopen door particulieren, bedrijven en instellingen. Verifieert gemelde schade. Overlegt over 
provisorisch herstel om verdere schade te voorkomen.   

Alarmering door Teamleider actiecentrum CRAS (deze geeft ook werkplek door). 

Leiding Van: Teamleider Actiecentrum CRAS.  
Aan: nvt. 

Belangrijke 

contactpersonen 

Belangrijke contactgegevens via www.rampenbestrijding.net 
• Medewerkers van Salvage, Verzekeringsdiensten, Bureau Coördinatie Expertisebedrijven 

(BCE) en Dienst Regelingen 
• Leider CoPI 

Start activiteiten 

(input) 
• Bevestig het alarm en start logboek. 

• Bespreek het omgevings- en totaalbeeld met de teamleider en overleg over de uit te voeren 
activiteiten in het rampgebied en de geschatte omvang van de registreren schade.  

•  

Taken • Registreren, in voorkomende gevallen, ter plaatse, van de schade aan gemeentelijke 
eigendommen en de schade opgelopen door particulieren, bedrijven en instellingen, voorzover 
deze nog niet is geregistreerd door de schaderegistrators in het Actiecentrum CRAS. 
Inleveren van de ingevulde schaderegistratie- en schade-aangifteformulieren bij de 
schaderegistrators van het Actiecentrum CRAS 

• Verstrekken van een duplicaat van het schaderegistratie en-aangifteformulier aan de 
betreffende schademelder 

• Verifiëren van verkregen informatie, zoveel als mogelijk is, op grond van de 
schaderegistratie- en aangifteformulieren 

• Verzamelen van alle relevante informatie betreffende de plaats of de omgeving waar de ramp 
of zwaar ongeval zich voordoet of heeft voorgedaan 

• Analyseren van de verzamelde informatie voor het bepalen van de schade-effecten 
• Uitvoeren van waarnemingen 

• Registreren in beeld en geschrift van de schade aan gemeentelijke eigendommen 

• Registreren in beeld en geschrift de schade in het rampgebied. 
• Groeperen en verifiëren van de vergaarde informatie 

• Verwerken van informatie van andere gemeentelijke diensten, operationele diensten, 
Informatie- en adviescentrum voor particulieren en bedrijven 

• Afstemmen van de werkzaamheden van provisorisch herstel, in gevallen waar dat nodig en 
zinvol wordt geacht ter voorkoming van verdere schade 

• Afstemmen met relevante instanties over te verstrekken adviezen.  
• Adviseren, gevraagd en ongevraagd, van de teamleider van het Actiecentrum  CRAS. 

Resultaat (output) • Ingevulde registratieformulieren 

• Geregistreerde schades in beeld en geschrift 
• Totaaloverzichten en analyses 

• Voortgangs- en afwijkingsrapportage richting teamleider actiecentrum CRAS 
• Logboek 

Beëindigen activiteiten • Afschaling op aangeven van de teamleider actiecentrum CRAS 

Bevoegdheden • ?? . 

•  

Neemt deel aan Geen georganiseerd overleg  
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FUNCTIENAAM Administratief medewerker actiecentrum CRAS 
PROCES CRAS 

ACTIVITEIT Voert alle voorkomende werkzaamheden uit ter ondersteuning van het actiecentrum CRAS 

Alarmering door Teamleider actiecentrum CRAS (deze geeft ook werkplek door). 

Leiding Van: Teamleider Actiecentrum CRAS.  
Aan: nvt. 

Belangrijke 

contactpersonen 

Belangrijke contactgegevens via www.rampenbestrijding.net 
• Medewerkers van Salvage, Verzekeringsdiensten, Bureau Coördinatie Expertisebedrijven 

(BCE) en Dienst Regelingen 

Start activiteiten 

(input) 
• Bevestig het alarm en start logboek. 

• Overleg met de teamleider over de uit te voeren activiteiten in het actiecentrum  
•  

Taken • Uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden ter ondersteuning van de teamleider, de 
schaderegistrators en de schadedeskundigen in het actiecentrum CRAS  

• Deze werkzaamheden kunnen o.a. inhouden: 
- het verwerken van de schadeformulieren (geprint en digitaal); 
- het maken van overzichten; 
- het verzorgen van materieel (bijv. aanmaken formulieren, aanschaf papier 

etc); 
- kopieerwerkzaamheden; 
- dossiers aanleggen; 
- inwinnen van informatie; 

  verzorgen van eten en drinken. 
 

Resultaat (output) • Overzichtelijk geordende (geprint en digitaal) registratieformulieren en overzichten, incl. 
beeldmateriaal in dossiers per schademelding 

• Logboek 

Beëindigen activiteiten • Afschaling op aangeven van de teamleider actiecentrum CRAS 

Bevoegdheden • nvt 

Neemt deel aan Geen georganiseerd overleg  
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PROCES Informatiemanagement 

FUNCTIENAAM 
Informatiecoördinator Bevolkingszorg 

Alarmering door Communicator 

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) 

Belangrijke 

contactgegevens 

Belangrijke contactgegevens via www.crisisbeheersing.info 
 

Ontvangt leiding van Hoofd taakorganisatie Informatie of teamleider back office Informatie 

Geeft leiding aan n.v.t. 

Informatie/input Heeft de beschikking over het ROT‐beeld en de informatie uit de processen 

Bevolkingszorg 

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 
Start activiteiten • Neem contact op met het Hoofd taakorganisatie Informatie en meld beschikbaarheid 

• Start LCMS en raadpleeg de beschikbare informatie: 

• Ontvang het ROT‐beeld 

• Stel in overleg met het Hoofd taakorganisatie Informatie prioriteiten vast 

• Neem contact op met de teamleiders, verzoek om beschikbare informatie 
en spreek af hoe informatie wordt ontvangen uit processen 
Bevolkingszorg 

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 

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

• Waarborg dat alle beschikbare informatie in LCMS gelogd is 

Resultaat/output • De hoofden van de taakorganisaties zijn geïnformeerd over het beeld van de stand van 
zaken in hun proces 

• De Technisch 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 
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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 

• Zo nodig: externen die informatie kunnen verschaffen t.b.v. Bevolkingszorg 
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7.1 Taakorganisatie ‘Ondersteuning’ 
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Taakorganisatie Ondersteuning 

Definitie Het is een taakorganisatie van Bevolkingszorg, uitgevoerd door Bevolkingszorgmedewerkers.   
 
Het proces Ondersteuning bestaat uit twee deelprocessen: 

• Bestuurs‐ en managementondersteuning en  

• Preparatie Nafase. 
 
Deze dragen, al dan niet, gezamenlijk zorg voor het herstel van de verstoorde omgeving naar een 
normale situatie ter voorkoming van, tijdens of na een crisis.  

Doel De twee deelprocessen van Ondersteuning dragen gezamenlijk zorg voor het herstel van de 

verstoorde omgeving naar een normale situatie tijdens de aanpak van een crisis. 

processen Proces 1:  Bestuur- en managementondersteuning 
Proces 2:  Preparatie Nafase 

Doel proces 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel proces 2 

 

Het adequaat ondersteunen van het (regionaal) beleidsteam op inhoudelijk gebied: 
• juridische zaken; 

• financiële zaken; 
• protocollaire zaken; 

• representatieve zaken; 
• kabinetszaken. 

 
Het adequaat ondersteunen van het (regionaal) beleidsteam en het team Bevolkingszorg op 
beheersmatig gebied: 

• telefonie; 

• verslaglegging; 
• ICT; 

• facilitaire zaken. 
 
Ondersteunen van de overdracht van de crisisorganisatie naar de projectorganisatie Nafase, door in 
de acute fase een 1e concept ‘plan van aanpak nafase’ op te stellen en te laten goedkeuren door het 
beleidsteam. 

Verantwoordelijk Hoofd Taakorganisatie Ondersteuning. Het hoofd is lid van het team Bevolkingszorg. 

Taken • Inrichten van de taakorganisatie Ondersteuning; 
• Leiding geven aan de teamleiders van de processen; 

• Adviseren, informeren en rapporteren. 

Voorbereiden • de alarmering door de Adviseur Crisisbeheersing; 
• de opstart van het team (personen, locaties, middelen); 

• het (laten) informeren en bepalen van de aanpak; 

• inventarisatie van en afstemming met de betrokken ketenpartners. 
 
Benodigde informatie: 

• de beschikbare informatie over het incident (totaalbeeld); 

• specifieke informatie over het incident; 

Uitvoeren • Beschikbaar krijgen van personeel en middelen; 

• Instrueren personeel en middelen; 
• Uitvoeren actieplan (monitoring en controle op de te nemen maatregelen) 

Beëindigen • Het vormgeven van het overdrachtsdossier ten behoeve van het nafasetraject en 
overdragen aan het proces Nafase; 

• Debriefing; wat is er allemaal gebeurd, welke acties zijn uitgezet, wat staat ons nog te 
wachten; 

• Inventariseren nazorg voor medewerkers; 
• Evalueren; opstellen een lijst van verbeterpunten 

Personele bezetting Het hoofd Ondersteuning, de teamleiders van de processen en de medewerkers 
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Proces 1 Bestuurs- en managementondersteuning 

Definitie Bij een ramp of crisis wordt er een crisisorganisatie voor Bevolkingszorg ingericht door de 
gemeente(n). Ondersteuning is één van de processen. Dit proces zorgt dat alle faciliteiten en 
ondersteuning binnen het gemeentehuis goed kunnen draaien. Het proces ondersteuning moet 24 uur 
per dag beschikbaar zijn. 

Doel Het adequaat ondersteunen van het (regionaal) beleidsteam op inhoudelijk gebied: 
• juridische zaken; 

• financiële zaken; 
• protocollaire zaken; 

• representatieve zaken; 

• kabinetszaken. 
 
Het adequaat ondersteunen van het (regionaal) beleidsteam en het team Bevolkingszorg op 
beheersmatig gebied: 

• telefonie; 

• verslaglegging; 
• ICT; 

• facilitaire zaken. 

• Logistieke ondersteuning 

Verantwoordelijk De teamleider Bestuurs- en managementondersteuning draagt zorg voor dit proces.  

Taken De taken van de teamleider zijn onderverdeeld in de volgende deeltaken: 
• Voorbereiding 

• uitvoering 

Voorbereiden a) faciliteren van de gemeentelijke crisisorganisatie, zoals het treffen van voorzieningen voor 
de inrichting van het gemeentekantoor, bewaking, verzorging, bodes, GIS-medewerkers en 
receptionistes  

b) aanleveren noodzakelijk kaartmateriaal, inrichten kantine, etc 

Uitvoeren • Beschikbaar krijgen van personeel en middelen; 
• Instrueren personeel en middelen;  

Beëindiging • Het vormgeven van het overdrachtsdossier ten behoeve van het nafasetraject en 
overdragen aan het proces Nafase; 

• Debriefing; wat is er allemaal gebeurd, welke acties zijn uitgezet, wat staat ons nog te 
wachten; 

• Inventariseren nazorg voor medewerkers; 
• Evalueren; opstellen een lijst van verbeterpunten 

Personele bezetting Het hoofd en de teamleider van dit proces worden via de regionale pool ingezet. Dit geldt tevens voor 
de juridisch adviseur en de verslagleggers. 
 
Alle andere medewerkers dient elke gemeente zelf (intern) in te zetten. 
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Proces 2 Preparatie nafase 

Definitie Het opheffen/voorkomen van (blijvende) problemen of schade op lichamelijk, geestelijk en 
maatschappelijk terrein door het (doen) verlenen van: 

• Medische nazorg (zowel lichamelijk als psychisch) 

• Maatschappelijke nazorg (psychosociale nazorg, administratief-, juridische en 
financieel/economische nazorg) 

• Controleren van het verlenen van nazorg 

• Het bewaken van de kwaliteit van de verleende nazorg.  

Doel Ondersteunen van de overdracht van de crisisorganisatie naar de projectorganisatie Nafase, door in 
de acute fase een 1e concept ‘plan van aanpak nafase’ op te stellen en te laten goedkeuren door het 
beleidsteam. 

Verantwoordelijk De teamleider Preparatie nafase draagt zorg voor dit proces.  

Taken   Zijn taken zijn onderverdeeld in de volgende deeltaken: 
• Voorbereiding 

• uitvoering 

Voorbereiden De teamleider bereidt aan de hand van de inzetopdracht Preparatie nafase het inzetplan voor.  
De inzetopdracht vraagt om de inzet van het team Preparatie nafase. De opdracht kan tweeledig zijn. 
Vanuit het operationeel team kan het verzoek gedaan worden om een ‘overdrachtsdossier nafase 
(incl. advies) ROT’ of een ‘1e concept plan van aanpak nafase’ te maken. Ook vanuit het beleidsteam 
kan het verzoek gedaan worden om een ‘1e concept plan van aanpak nafase’ te maken. 

Uitvoeren Het team vormt zich, mede op basis van het totaalbeeld, een beeld van aard en omvang van het 
incident en de behoefte aan nazorg, zoals geconstateerd vanuit de operationele diensten. Het team 
analyseert en vormt zich een oordeel over de wijze waarop de projectorganisatie Nafase gerealiseerd 
kan worden. 
Het team Preparatie nafase ontvangt van alle betrokken taakorganisaties het overdrachtsformulier 
nafase. De teamleider bewerkt deze tot het overdrachtsdossier nafase (incl. advies) ROT.  

Beëindiging Het project Nazorg gaat op in de bestaande organisatie. 

Personele bezetting De teamleider draagt zorg voor de taakverdeling, continuïteit en informatie‐uitwisseling binnen het 

team en met de taakorganisatie. Eventuele afwijkingen in de uitvoering worden medegedeeld aan het 
hoofd taakorganisatie Ondersteuning 
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7.2 Taakkaarten ‘Ondersteuning’ 
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PROCESSEN Bestuurs‐‐‐‐en managementondersteuning 

Preparatie nafase 

FUNCTIENAAM 
Hoofd taakorganisatie Ondersteuning 

Alarmering door Communicator 

Werkplek • Opkomstlocatie, zoals genoemd door communicator 

Belangrijke 

contactgegevens 

Belangrijke contactgegevens via www.crisisbeheersing.info 
 

Ontvangt leiding van Algemeen Commandant Bevolkingszorg (ACBz) 

Geeft leiding aan Teamleiders van de bovengenoemde processen 

Informatie/input • Totaalbeeld 

• Resultaten afstemming binnen team Bevolkingszorg 

• Voortgangs‐ en afwijkingsinformatie 
Kerntaken 1) Inrichten van het proces 

2) Leiding geven aan de teamleiders binnen het proces 
3) Adviseren, informeren en rapporteren (aan de ACBz) 

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

• Vorm jezelf een actueel beeld van aard en omvang van het incident 
• Formuleer op basis hiervan opdracht(en) aan de teamleider(s) 

• Geef opdracht(en) aan de teamleider(s) en bepaal eerste moment van terugkoppeling 

Uitvoering activiteiten • Bepaal welke teams en/of functionarissen worden ingezet 

• Vertaal strategische en tactische kaders en opdrachten in concrete taken en acties en zet 
deze uit binnen het proces 

• 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  
• Bewaak de voortgang van lopende taken en acties en stuur waar nodig bij 

• Zorg dat de relevante regels, plannen en procedures gehanteerd worden  
• 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 aan de voorzitter team 
Bevolkingszorg en/of rechtstreeks aan de ACBz 

• Bewaak de veiligheid en het welzijn van de teamleden 

Beëindiging activiteiten • Bepaal mede (binnen het team 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  

• Draag zo nodig bij aan een evaluatie van de processen  

• Zorg zo nodig (mede) voor de nazorg van de medewerkers van de processen  

Resultaat/output • 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 - Taakkaarten (niet alleen van eigen taak) 
- Crisisplan, Rampbestrijdingsplannen / plannen en procedures 
- Convenanten/samenwerkingsovereenkomsten 
- Bereikbaarheidslijsten medewerkers en externe partners / netwerkkaarten / 
- telefoonlijsten / alarmeringslijsten 
- ICT en communicatiemiddelen 

- E‐mailaccounts 

- Checklists 
- Standaarddocumenten (voor zover beschikbaar) 
- Mandaatbesluiten 

- Kantoor‐ en werkplekfaciliteiten 
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Neemt deel aan - Overleg team Bevolkingszorg 
- (Optioneel) andere overlegvormen 

Werkt samen met - Algemeen Commandant Bevolkingszorg 
- Andere hoofden taakorganisaties, ook van de andere kolommen 
- Externe partijen 
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PROCES Bestuurs‐‐‐‐ en managementondersteuning 

FUNCTIENAAM 
Teamleider ondersteuning 

Alarmering door Communicator 

Werkplek Opkomstlocatie, zoals genoemd door communicator 

Belangrijke 

contactgegevens 

Belangrijke contactgegevens via www.crisisbeheersing.info 
 

Ontvangt leiding van Algemeen Commandant Bevolkingszorg (ACBz) en/of Hoofd taakorganisatie Ondersteuning 

Geeft leiding aan Medewerkers back office Bestuurs‐ en managementondersteuning 

Informatie/input 1. Totaalbeeld 
2. Opdracht(en) 

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 
Start activiteiten • Bevestig het alarm / je opkomst en start eigen logboek 

• Neem contact op met het hoofd taakorganisatie Ondersteuning 
• Vertaal de ontvangen opdracht(en) in een plan 

• Bepaal (samen met het hoofd taakorganisatie) de samenstelling en bezettingsgraad van het 
team 

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 plan 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 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 externe partners 

• Bewaak de veiligheid en het welzijn van de teamleden 

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 

Resultaat/output • Uitgevoerde plannen/opdrachten 
• 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 
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Hulpmiddelen • Draaiboek/proceskaart 

• Taakkaart(en)/werkinstructie 
• Crisisplan, Rampbestrijdingsplannen / plannen en procedures 

• Convenanten/samenwerkingsovereenkomsten 

• Bereikbaarheidslijsten  
• ICT en communicatiemiddelen 

• E‐mailaccounts 

• Checklists, formats, modeldraaiboeken of –plannen 

• Kantoor‐ en werkplekfaciliteiten 
Neemt deel aan • Teamoverleg back office Bestuurs‐ en managementondersteuning 

• Optioneel: teamleidersoverleg van gerelateerde processen 

Werkt samen met • Team Bevolkingszorg (alle HTo’s en back offices) 
• OvD – Bevolkingszorg 

• Voorzitter GBT (t.b.v. advisering) 

• Externe partijen (waaronder ook multidisciplinaire partners) 
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PROCES Ondersteuning 

ACTIVITEIT Opstellen, monitoren en verspreiden 

FUNCTIENAAM 
Verslaglegger 

Alarmering door Communicator 

Werkplek • GBT of GAC  

Benodigde informatie 

(input) 
• Totaalbeeld ( o.a.digitaal via LCMS) 
• Format besluitenlijst 

• Checklisten 
• Presentielijsten 

Taken • Bijhouden van presentielijsten; 

• Ondersteunen van besluitvorming binnen het GBT of GMT door het gebruiken van een 
conceptagenda en het opstellen van een besluitenlijst van alle vergaderingen; 

• Zorgdragen voor ondertekening besluitenlijst door de voorzitter van het GBT of GMT; 

• Zorgdragen voor verspreiding van de GBT-besluitenlijst naar het ROT of de GMT-besluitenlijst 
naar het ROT; 

• Zorgdragen van digitale archivering van besluitenlijsten en presentielijsten; 

• Zorgdragen voor de voortgangsbewaking aan de hand van de besluitenlijst; 

• Zorgdragen voor bediening opnameapparatuur. 

Resultaat generiek 

(output) 
• Vastgestelde besluitenlijsten 
• Presentielijsten 

Bevoegdheden • Is bevoegd tot het nemen van die maatregelen die nodig zijn voor een behoorlijke uitvoering van 
bovengenoemde taken; 

• Is bevoegd tot het verspreiden van de vastgestelde besluitenlijsten aan het ROT; 

• Is bevoegd, indien van toepassing, tot het verspreiden van de vastgestelde besluitenlijsten 
richting gemeentelijke actiecentra  

Hulpmiddelen • Laptop, beamer met projectiescherm 
• Printerfaciliteiten en internetmogelijkheden 

• Opnameapparatuur, Whiteboard  
• In de betreffende gemeente aanwezige hulpmiddelen 

• Schrijfbenodigdheden 

Neemt deel aan • Overleg GBT of GMT 

Werkt samen met • Voorzitter en leden GBT 

• Voorzitter en leden Team Bevolkingszorg 
• Hoofd taakorganisatie 
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8. Taakkaarten Gemeentelijk Beleidsteam 
 
 

FUNCTIENAAM 
Burgemeester 

PROCES Gemeentelijk Beleidsteam 

ACTIVITEIT  De burgemeester fungeert als voorzitter van het (gemeentelijk) beleidsteam, waarin hij zich laat 
adviseren en informeren door experts om bestuurlijke knopen door te kunnen hakken. Hij moet 
beleidsmatig sturen op de toekomstige ontwikkelingen en de ‘ramp na de ramp’ voorkomen. Hij 
dient afstand te houden van de direct lopende operationele zaken binnen de afzonderlijke 
kolommen.  

Alarmering door meldkamer  

Contact met  Commissaris van de Koningin wordt op de hoogte gesteld vanaf GRIP 3.  

Leiding Van: burgemeester kan eventueel aanwijzingen/adviezen ontvangen van Commissaris van de 
Koningin en/of minister van BZK; er hangt geen opvolgingsplicht aan.  
Aan: Gemeentelijk beleidsteam en Operationeel leider ROT 

Belangrijke 

contactpersonen 

Belangrijke contactgegevens via www.rampenbestrijding.net 
• operationeel leider ROT: Locatie Europaweg Apeldoorn: T 055 548 3800 ; ol.rot@vnog.nl 

• Kabinet Commissaris van de Koningin; 026-359 8630 
• Piketambtenaar CdK; 06-21 59 49 84 

Start activiteiten 

(input) 
• bepaal de voorzittersrol; bij strafrechtelijke aspecten kan de officier van justitie de 

voorzittersrol op zich nemen.  
• Bepaal welke externe partners aan tafel moeten zitten 
• Stem vergadercyclus af met ROT zodat tijdens schorsing contact met elkaar kan worden 

gelegd. 
 

Taken • bewaak het beleidsproces 
o Neem bestuurlijke beslissingen 
o Anticipeer op toekomstige ontwikkelingen bijvoorbeeld opvang van slachtoffers 
o Bewaak het evenwicht in formele regelgeving en de effectiviteit van de aanpak 

van de crisis 
o Regel adequaat vervanging en overdracht bij crisis >12 uur 

• Vaststellen situatie 
o Maak een inschatting van aard en omvang  en schaal zonodig op.  
o Laat een feitenrelaas opstellen op basis van sitraps uit de operationele en 

oranje kolommen. Denk daarbij ook aan media-watching en monitoring social 
media.  

• Schakel de rampenzender in wanneer hier behoefte aan is 
• Op basis van artikel 7 wet Veiligheidsregio’s is de burgemeester verplicht informatie aan de 

bevolking te verschaffen over de achtergronden en gevraagde handelingen van de bevolking.  
• Benut schorsing van de vergadering voor contact met de operationeel leider ROT, collega 

burgemeesters en/of CdK/Minister.  

Aandachtspunten • Kies zorgvuldig een moment van (eerste) contact met de bevolking 
• Blijf communiceren; ook wanneer informatie niet 100% zeker is, benoem dit maar speculeer 

niet.  
• Geef daadwerkelijk en snel blijk van medeleven 

• Discussieer niet mee over de schuldvraag 
• Toets de behoefte aan een bewonersbijeenkomst 

• Laat de wens van betrokkenen leidend zijn 
• Bij opschaling naar bovenlokale crisis (GRIP 4) gaan de wettelijke bevoegdheden inzake de 

bestrijding over naar de voorzitter van de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland; de 
betrokken gemeenten komen dan samen in het Regionaal Beleidsteam.  

Resultaat (output) • Strategische adviezen in GBT. 

• Inzetopdracht aan Teamleider ATC (bij afwezigheid Hoofd Communicatie GAC). 
• Informatie over besluiten in GBT naar communicatieadviseurs ROT. 

• Voortgangs- en eindrapportages aan Hoofd Communicatie GAC. 
• Logboek. 

 

Beëindigen activiteiten • Schaal pas af na afstemming met Operationeel Leider ROT 
 

Bevoegdheden • De burgemeester is bevoegd op te schalen wanneer hij dit noodzakelijk acht. 

• Ook is bij bevoegd tot activering van de rampenzender  
• de burgemeester is bevoegd experts aan (te laten) trekken ter ondersteuning van diverse taken 
 

Neemt deel aan • Overleg GBT (voorzitter). 
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FUNCTIENAAM 
Gemeentesecretaris 

PROCES Gemeentelijk Beleidsteam 

Alarmering door ACB, later ook Communicator 

Contact met  Commandant bevolkingszorg ROT 
GBT ontvangt (on)gevraagd adviezen over bestuurlijke dilemma’s en communicatiestrategieën 
vanuit het ROT.  

Leiding Van: Burgemeester  
Aan: GAC via ROT in de persoon van hoofd sectie gemeente  

Belangrijke 

contactpersonen 

Belangrijke contactgegevens via www.rampenbestrijding.net 
• Algemeen commandant Bevolkingszorg ROT: Locatie Europaweg Apeldoorn:  

• Telefoonnummer: 055 548 3851 

• secretaris.gemeente@vnog.nl. 
 

Start activiteiten 

(input) 
� Zorgt voor beeld van de crisis vanuit ROT  

Taken • Adviseur voor wat betreft de gemeentelijke processen . 

• Monitort of de adviezen binnen het GBT voldoende realistisch zijn en politiek/bestuurlijk 
adequaat. 

• Fungeert als sparringspartner van de burgemeester en overlegt met de ACB over het proces.  
• Weerhoud de burgemeester van bemoeienis met operationele aangelegenheden.  

• Laat, via de griffie, de fractievoorzitters informeren over de rol van de gemeente in deze 
crisis. 

• Informeert de collegeleden 

• Geeft de burgemeester advies over: 
o Mediagevoeligheid 
o Bestuurlijke beslispunten 
o Mogelijk juridische consequenties 
o Houdt de vergaderklok in de gaten  

• maak, op basis van de situatierapportage, een analyse door de consequenties  voor de 
gemeentelijke processen in beeld te brengen.  

• Zet operationele vragen uit bij het ROT.  

• Geef adviezen over de inzetbaarheid en slagkracht van de eigen gemeentelijke organisatie en 
de praktische haalbaarheid van bepaalde bestuurlijke besluiten.  

• Adviseer over juridische noodmaatregelen, zoals noodbevelen en –verordeningen.  
• Regel aflossing naar behoefte.  

• Draag zorg voor het op gang brengen/houden van de dagelijkse gemeentelijke organisatie.  

Resultaat (output) • Strategische adviezen in GBT. 

• Logboek. 

Neemt deel aan Overleg GBT (deelnemer, adviseur). 
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FUNCTIENAAM 
Adviseur Crisisbeheersing 

Proces Bestuursondersteuning 

Alarmering door Meldkamer 

Werkplek Opkomstlocatie, zoals genoemd door communicator 

Belangrijke 

contactgegevens 

Belangrijke contactgegevens via www.crisisbeheersing.info 
 
Adviseur Crisisbeheersing sectie Bevolkingszorg ROT:  
aov.gemeente@vnog.nl  
055-548 3852 

Informatie/input • Informatie vanuit het GBT (via burgemeester). 

• Informatie vanuit het ROT. 

Taken Koude taken: 
• Coördinator en adviseur van de gemeentelijke voorbereiding op de crisisbeheersing (opleiden, 

trainen, oefenen en planvorming. 
• Adviseren van het lokaal en regionaal bestuur en de gemeentelijke organisatie over de organisatie 

van de crisisbeheersing en de voorbereiding hierop. 
• Bijdragen aan en bewaken van de (sub-)regionale samenwerking. 

• Is belast met beleidsvoorbereiding, zowel strategisch als op uitvoering gericht; 
• Levert een bijdrage aan de regionale voorbereiding op de crisisbeheersing en het vertalen van de 

gevraagde regionale bijdrage naar de eigen gemeentelijke organisatie. 
 
Warme taken: 
• Kan optreden als adviseur in de multidisciplinaire crisisteams in de regionale crisisorganisatie. 
• Is procesbewaker en vraagbaak op het gebied van crisisbeheersing 

• Adviseert de voorzitter, naar behoefte, het GBT uit te breiden met in- of externe 
deskundigen/adviseurs.  Bijvoorbeeld waterschappen, nutsbedrijven en/of Openbaar Ministerie.  

Resultaat/output • voortgangsinformatie  
• Terugkoppeling uitgevoerde en uitgezette opdrachten richting GBT/ROT (burgemeester). 

• Uitzetten informatie richting GBT/ROT.  

Neemt deel aan • Overleg GBT. 

Werkt samen met • GBT. 

• ROT. 
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9. Overige Taakkaarten 

 

Algemeen Commandant Bevolkingszorg (ROT) 

Volgt 
 

Officier van Dienst Bevolkingszorg (Copi) 

Volgt 
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1. Procesafspraken 

2. Beeldopbouw  / briefing OL 

3. Thema’s, overwegingen en besluiten 

 

5. Afsluiting 

Bijlage 1. Vergaderagenda Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) 

 

 

 

 
1.1   Opening en eventueel voorstelronde 
1.2   Wijze van verslaglegging 
1.3   Duur van het overleg 
1.4   Telefoongebruik / in- en uitloop tijdens overleg 
 
 
 
 
2.1   Beeld incident 
2.2   Uitvoering en genomen maatregelen /acties 
2.3   Betrokken partijen 
2.4   Tijdslijn, ontwikkelingen, worst case scenario 
2.5   Vragen aan ROT 
 
 
 
 
 
3.1   Vaststellen thema’s  
3.2   Overwegingen per thema 
3.3   Acties per thema 
3.4   Opdrachten/vragen  OL/ROT/Algemeen Cdt. Bevolkingszorg 
3.5   Adviezen of vragen voor externen  
 
 
4. Communicatie en media 
 
 
4.1   Doelgroepen intern 
4.2   Doelgroepen extern 
4.2   Media 
 
 
 
 
 
5.1 Deelnemers volgend overleg 
5.2 Plaats en tijdstip volgend overleg. 
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Bijlage 2. Presentielijst GBT  
 

 

Behorend bij vergadering:  

Datum:        
Nr.:        

Tijd:         

 

 

Aanwezig: 

 

 Naam Paraaf 

Voorzitter (burgemeester)   

Gemeentesecretaris   

Adviseur Crisisbeheersing   

Communicatieadviseur   

Vertegenwoordiger Brandweer   

Vertegenwoordiger GHOR   

Vertegenwoordiger Politie   

Verslaglegger   
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Bijlage 3. Maatregelenmatrix  
 
 

Beslisondersteuning Grip:       

Bestuurlijk 

vastgesteld:       

ja/nee Meteo   

            

Algemeen beeld van incident of voorval   Slachtoffers 

      Overleden   

      Zwaar gewond   

      Licht gewond   

Nr. Thema 

Aandachts- en 

knelpunten Besluiten of acties Actiehouder Status 

1           

            

2           

            

3           

            

4           

            

5           

            

6  Communicatie         

      

 Real Case scenario     

  
Worst case 

scenario         

            

  Tijdlijn 
T=0           T+4             
T+8 

T+12            T+16         
T+24 T+48   
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1. Procesafspraken 

2. Beeldopbouw 

3. Processen 

 

Bijlage 4. Vergaderagenda Team Bevolkingszorg  

 
 

 

 

 

1.1   Opening en eventueel voorstelronde 
1.2   Duur van het overleg 
1.3   Telefoongebruik / in- en uitloop tijdens overleg 
 
 
 
 
 
2.1   Beeld incident 
2.2   Nieuwe ontwikkelingen 
 
 
 
 
 
3.1   Genomen maatregelen / acties 
3.2   Uitvoering openstaande maatregelen / acties 
3.3   Tijdslijn / worst case scenario 
3.4   Vragen aan ROT (algemeen commandant bevolkingszorg) 
3.5   Adviezen of vragen externen 
 
 
4. Afsluiting 
 
 
4.1   Deelnemers volgend overleg 
4.2   Plaats en tijdstip volgend overleg 
 




