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De Inspectie Veiligheid en Justitie concludeert
dat de getroffen panden niet aan de minimale
brandpreventieve vereisten voldeden. Welke
conclusies trok de inspectie over het optreden van de
brandweer en de crisisorganisatie?
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Oud-burgemeester van Enschede Jan Mans praat
over de bevolkingszorg door de gemeente tijdens
de vuurwerkramp en over de vraag of zorg en
zelfredzaamheid naast elkaar kunnen bestaan.
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bij bevolkingszorg
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Op de eerste landelijke netwerkdag voor Officieren van Dienst-Bevolkingszorg
besprak Salvagecoördinator Ton Abels de leerpunten tijdens de grote brand
in Leeuwarden in het bijzonder.

De Stichting Salvage biedt snelle, praktische hulp en opvang na een calamiteit. We bieden deze unieke service
namens de gezamenlijke Nederlandse brandverzekeraars. In Uit de Brand leest u over onze werkzaamheden en
toegevoegde waarde voor gedupeerden en stakeholders. Ook ventileren we onze visie op actuele ontwikkelingen
en discussies en laten we stakeholders en professionals uit aangrenzende vakgebieden aan het woord. Zo ontstaat
een levendige discussie die tegengestelde of gelijke standpunten inzichtelijk maakt. Uit de Brand verschijnt
tweemaal per jaar. Wilt u meediscussiëren of hebt u een uitgesproken mening over een van de besproken
onderwerpen, laat het ons dan weten per mail naar info@stichtingsalvage.nl of bel 055 526 19 30.

voorwoord 3

Spanning tussen
Salvage en
zelfredzaamheid?

14

Salvage zal moeten
nadenken over
omgang met zelfredzaamheid. Terug naar de tijd
dat zelfredzaamheid niet
voorkwam in de crisishandling,
zal niet gebeuren, zegt
voorzitter Peter den Oudsten
van de Veiligheidsregio Twente.

Zelfredzaamheid:
het fundament onder
bevolkingszorg

16

De overheid
stemt haar
bevolkingszorg op
de zelfredzaamheid van de
samenleving af. Is dit een juist
uitgangspunt? Prof. dr. P.G.
van der Velden, hoogleraar
Victimologie, licht toe.

Verder
10
19

Salvage in beeld bij bevolkingszorg
“Helder communiceren voor een goede
taakafbakening”
23 Hoe groter de brand, hoe minder Salvage…
24		 Sitske Mauritsz nieuw in het bestuur
van Salvage

zelfredzaam

O

nlangs was ik bij de Palestijnse filmdag in Filmtheater
Hilversum. Deze dag werd
voor het derde jaar op rij georganiseerd om aandacht te vestigen op
de onmenselijke omstandigheden
waaronder Palestijnen moeten
leven, met name in Gaza en op de
bezette Westelijke Jordaanoever.
Zo’n 700 bezoekers zagen die dag
een aantal films die het verhaal
van de bezetting vertellen, de
weerbaarheid van het Palestijnse
volk laten zien en die helpen om
tot bewustwording te komen in de
tragedie die zowel Palestijnen als
Israëliërs treft.
De film die mij het meest raakte
was “Where should the birds fly”,
over het 10-jarige meisje Mouna
dat 21 familieleden, onder wie haar
ouders, verloor bij een raketaanval.
De vier grote aanvallen van Israël
op de Gazastrook waaronder die
van de afgelopen zomer heeft tot
aanzienlijke verwoestingen geleid.
De meeste huizen zijn met de
grond gelijk gemaakt, mensen slapen en leven in de openlucht, sommigen hebben al sinds 2004 geen
dak meer boven hun hoofd maar
weten zich in leven te houden met
hulp van anderen die er vaak niet
beter aan toe zijn. Zelfredzaamheid
ten voeten uit! De mens is tot veel
in staat, dat voel ik wel, als ik al die
beelden zie. Zowel in positieve als
negatieve zin. En zelf heb ik het
ook ervaren in de keren dat ik op
de Westbank ben geweest.

De herstelperiode van de verwoestingen in Gaza wordt geschat op
20 jaar. Daartoe moeten dan wel de
grenzen met de buurlanden worden opengezet. Als ze dicht blijven,
zal de opbouw tot zelfs 50 jaar
duren. Voor het eerst werd door
hulpverleners die er in september
nog geweest waren gezegd dat de
mensen geen hoop meer hebben.
Ze willen niet langer zelfredzaam
moeten zijn, maar geholpen worden door andere landen.
Zelfredzaamheid is tegenwoordig
een veel gebezigd begrip, bijna
een modewoord. Het rapport
Bevolkingszorg op Orde 2.0 gaat uit
van een overheid die zich afstemt
op die zelfredzaamheid van de
burgers. Maar hoe zelfredzaam zijn
burgers als de brand hen zelf is
overkomen? Een huurster die geen
contact met de verhuurder durft
te zoeken omdat ze bang voor
hem is, een man die geen contact
meer heeft met zijn kinderen en
daar voor opvang niet terecht kan,
een gedupeerde die door een ex
beschuldigd wordt van brandstichting en waar de politie de gemoederen moet sussen, huurders die in
de schuldsanering zitten; het zijn
voorbeelden van alledag. Voorbeelden waarbij de eerste aandacht, die
er vanuit Salvage is, kan helpen om
in de ontreddering een rustpunt
te vinden, orde op zaken te stellen.
Daarna kan de zelfredzaamheid
haar werk doen.
Brenda Reinders
Directeur van Stichting Salvage
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“Voor alle gemeenten
geeft het een enorme rust”

Bij de brand aan de Kelders in Leeuwarden, op 19 oktober 2013, viel een dode te betreuren en
raakten elf woningen en vijf winkels verwoest. In het evaluatierapport van de Inspectie Veiligheid
en Justitie springen twee conclusies eruit. De eerste is dat het optreden van de brandweer
adequaat was en dat ook de crisisorganisatie goed heeft gefunctioneerd.
De tweede is dat de bouwkundige situatie van de getroffen panden niet aan de basale wettelijke
vereisten voldeed. Een gesprek hierover met drs. F.J.M. Crone, burgemeester van Leeuwarden.

O

p zaterdag 19 oktober 2013 was de
herfstvakantie in het noorden van
Nederland net één dag oud. Ook burgemeester Ferd Crone had verlof. Kort nadat
hij op zijn vakantieadres in Portugal was
gearriveerd, las hij op Teletekst het bericht, in
hoofdletters, over de grote brand in zijn binnenstad. Telefonisch en via sociale media kon
hij de gebeurtenissen vanuit zijn hotelkamer
de hele avond op de voet volgen. Toen hij
hoorde dat een bewoner tijdens de brand
was omgekomen, besloot hij de volgende
dag meteen naar Leeuwarden terug te keren.
Daar aangekomen was de verslagenheid
vanzelfsprekend groot, maar kon hij ook
constateren dat de bevolkingszorg door de
gemeente, zoals later ook de inspectie zou
concluderen, naar behoren was uitgevoerd.
Oranje kolom
“Vroeger was de gewoonte”, vertelt Crone,
“dat als er iets in Friesland gebeurde, een
beroep op Leeuwarden werd gedaan. Dan
zorgden we ervoor dat we zo snel mogelijk
de nodige hulp boden. Iedere gemeente had
wel zijn eigen rampen- of crisisorganisatie,
maar deze was minder professioneel en de
samenwerking tussen de gemeenten was
vrijblijvend. Deze manier van werken gaf
onzekerheid bij de burgemeesters en ook bij
de ambtenaren van de kleine gemeenten in
de provincie. Het was niet echt een structu-

rele oplossing voor de crisisbeheersing en
onder andere daarom hebben we toen de
oranje kolom opgericht. De aanleiding was
– ‘never spill a good crisis’ – een grote brand
in 2006 in Bilgaard, een woonwijk met een
klassiek groot winkelcentrum in Leeuwarden.
Doordat er geen compartimentering was
aangebracht, was meer dan de helft van het
winkelcentrum binnen de kortste keren weg.
Gelukkig waren er geen slachtoffers, het was
’s avonds en de winkels waren dicht, maar we
zijn toen wat dat betreft door het oog van
de naald gekropen. Dat mocht geen tweede
keer gebeuren en daarom heeft Leeuwarden
toen zijn eigen crisisorganisatiestructuur, de
latere oranje kolom opgezet.”
Professioneel georganiseerd
Deze gemeentelijke oranje kolom in
Leeuwarden – naast de rode kolom van de
brandweer, de witte kolom van de geneeskundige hulp en de blauwe kolom van de
politie – is mede de basis geweest bij de
vorming van de regionale gemeentelijke
crisisorganisatie na de invoering van de Wet
Veiligheidsregio voor de Veiligheidsregio
Fryslân. Alle 24 gemeenten in Friesland betalen daarvoor 1,49 euro per inwoner per jaar
aan de Veiligheidsregio Fryslân. Met dat geld
worden onder meer een regionaal bureau
bevolkingszorg bemenst, mensen opgeleid
en geoefend en regionale experts betaald.

Alle regionale experts (sleutelfunctionarissen) in de pool van de oranje
kolom draaien piketdiensten. Doet zich iets
voor, dan wordt automatisch via de meldkamer de hele oranje kolom gealarmeerd. Zo
kan het gebeuren dat wanneer zich bijvoorbeeld in Dokkum een calamiteit voordoet,
de gemeentesecretaris uit Franeker, een
voorlichter uit Harlingen en nog anderen
uit andere gemeenten de nodige activiteiten ondernemen. Heeft de gemeente waar
de calamiteit zich voordoet genoeg eigen
mensen op de been, dan hoeven andere
gemeenten, op de experts na, vanzelfsprekend niet bij te springen. “Ik ben er heel
trots op dat wij die oranje kolom nu voor de
hele provincie goed op orde hebben”, zegt
Ferd Crone. “Voor alle gemeenten geeft het
een enorme rust. We zijn als het ware van
het houtje touwtje afgestapt en hebben de
oranje kolom professioneel georganiseerd
voor de hele veiligheidsregio. Iedereen weet
dat als er iets gebeurt, automatisch binnen
een halfuur of een uur een heel team klaar
staat.”
Lof en complimenten
Ook bij de rampzalige brand aan de Kelders
in Leeuwarden bleek de oranje kolom heel
goed te functioneren. In haar evaluatierapport stelt de Inspectie Veiligheid en Justitie
de aanpak in Leeuwarden als voorbeeld
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voor heel het land. Crone: “Als het gaat over
de warme fase is er geen kritiek en alleen
maar lof. Dat geldt niet alleen voor de
oranje kolom, maar ook voor de politie en de
brandweer. Van oudsher hanteren we hier de
stelregel dat bij een brand in de binnenstad
twee tankauto’s en een hoogwerker worden
ingezet, ongeacht de omvang van de brand.
Ook daar kregen we complimenten voor.
In het conceptrapport van de inspectie, maar
niet in het eindrapport, stond één punt van
kritiek. Het was gebleken dat niet alleen de
ambtenaren die piketdienst hadden, maar
ook andere ambtenaren naar het gemeentehuis waren gekomen om hulp te bieden.
Volgens de inspectie was dit niet verstandig,
omdat dan bij een langdurige inzet, van
bijvoorbeeld enkele dagen, op een gegeven moment een tekort aan mankracht zou
kunnen ontstaan. Ferd Crone: “De eerste
vierentwintig uur moet de eerste hulp worden verleend en daarna mogen mensen weg
om even bij te komen, dat spreekt vanzelf.
Bovendien kun je na die vierentwintig uur de
meest urgente zorg afschalen naar normale
zorg, dat is allemaal goed te regelen. Dus als
dat nou de kritiek moest zijn. Volgens ons
maakte de inspectie de structuur heiliger
dan waar het om gaat. Als mensen zich spon-

taan melden om te helpen, dan stuur je die
niet weg omdat ze volgens de structuur pas
de andere dag mogen komen.”

daar volledig achter en we trekken er 1,5 ton
extra voor uit. Dat is een les die wij hier zeker
uit hebben geleerd.”

Preventief
Wel concludeert de inspectie in haar eindrapport, dat de bouwkundige staat van de
getroffen panden in brandpreventief opzicht
niet aan de minimale vereisten voldeed.
Daardoor konden de brand en vooral ook
de rook zich zeer snel uitbreiden en door de
bouwkundige scheidingen naar naast- en
bovengelegen panden verspreiden, met de
desastreuze gevolgen van dien. De inspectie
stelt vast dat de brandveiligheid van bouwwerken een primaire verantwoordelijkheid
van de eigenaren daarvan is, maar ook dat
deze een actieve gemeentelijke overheid
nodig hebben om hen daarbij te ondersteunen en te stimuleren. Zo nodig moet die
gemeentelijke overheid daarop risicogestuurd handhaven. Ferd Crone: “Alle eigenaren in Leeuwarden van woningen boven
winkels, of het nou studentenwoningen of
volledige appartementen zijn, krijgen nog
dit jaar een brief, dat zij geacht worden zelf
voor voldoende brandveiligheid te zorgen
en dat wij dat steekproefsgewijs zullen gaan
controleren. Ook de gemeenteraad staat

Regie bij de gemeente
De inzet van Salvage bij de binnenstadbrand
in Leeuwarden is op enkele punten stroef
verlopen. In deze editie van Uit de brand
wordt daar op teruggezien, in het artikel over
de netwerkdag voor Officieren van DienstBevolkingszorg in Tiel en ook in het gesprek
met Freek Wijning, coördinator veiligheid in
Leeuwarden, in een kadertekst bij dit artikel.
Burgemeester Ferd Crone zegt daar tot slot
over: “Het kan gebeuren dat dingen niet
helemaal goed lopen. Iedereen mag het een
volgende keer goed doen of nog beter doen.
Wij zijn dolblij dat Salvage er is en heel veel
zorgen van burgers kan wegnemen over
verzekeringen en allerlei praktische kwesties.
Ik vind wel dat Salvage onder onze regie
moet vallen. Er is wel eens een discussie dat
Salvage in de bevolkingszorg de regie moet
nemen of in een stukje daarvan. Ik vind echt
dat de gemeente de volledige regie moet
hebben en dat Salvage ondersteunend en
dienstverlenend is. En dan is het heel goed
dat Salvage er zo snel mogelijk bij is.”

Vertraagd ter plaatse
Na de brand in Leeuwarden was de Salvagecoördinator pas laat ter
plaatse. De dag erna, op zondag, was het voor hem niet eenvoudig
een goed overzicht te krijgen van wie er schade hadden geleden.
Freek Wijning, coördinator veiligheid in Leeuwarden, was tijdens de
brand aan de Kelders de Officier van Dienst-Bevolkingszorg. Hij vertelt:
“We hadden die zaterdagavond CoPI-overleg (CoPI is Commando
Plaats Incident – red.) waarin iedere discipline zijn zegje deed over de
situatie waarin we ons op dat moment bevonden. In de eerste twee
CoPI’s was het nog zo’n hete fase, dat het oproepen van Salvage toen
nog niet ter sprake kwam. In het derde CoPI heb ik vanuit bevolkingszorg aangegeven dat we Salvage moesten bellen, maar de Officier
van de brandweer vond dat toen nog te vroeg. De brand breidde zich
nog uit en het was onduidelijk waar die zou eindigen. Door de hitteontwikkeling was het moeilijk om de stoplijn te bepalen. Volgens de
Officier van Dienst van de brandweer kon Salvage toen nog niet aan
de slag. Op een gegeven moment heb ik toch de telefoon gepakt en
tegen hem gezegd dat Salvage maar beter wel kon worden gebeld,
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omdat we de Salvagecoördinator beter op tijd ter plaatse konden
hebben. Omdat we de direct gedupeerden uit het gebied weg wilden
hebben, waren wij, toen de Salvagecoördinator arriveerde, al druk
bezig om de bewoners in een hotel onder te brengen. De groep gedupeerden was in eerste instantie heel groot. In een ruim gebied werden
gas, water en elektriciteit afgesloten en de bewoners van een appartementencomplex woonden recht onder de rook. Je hebt dan weliswaar
slachtoffers in gradaties, maar daar hebben de gedupeerden zelf geen
boodschap aan. Wat ook meespeelde was dat we een dodelijk slachtoffer hadden, waardoor we heel zorgvuldig met de lijst van bewoners
moesten omspringen. Achteraf – zo heb ik het ook in onze evaluatievergaderingen gezegd – was het misschien beter geweest om Salvage
eerder in te lichten of in ieder geval in stelling te brengen, al was het
alleen maar om telefonisch met elkaar af te stemmen hoe de situatie
was en waar die zou kunnen eindigen. Want natuurlijk zien ook wij de
meerwaarde van Salvage in.” <
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“Opvang en nazorg
na rampen zijn bij
uitstek de taken
van gemeenten”
Een van de grootste rampen op Nederlands grondgebied in
de afgelopen decennia was de vuurwerkramp in Enschede
op zaterdag 13 mei 2000. Er vielen 23 doden, ongeveer 950
mensen raakten gewond en 200 woningen werden volledig
vernield. Het begrip en het concept bevolkingszorg bestonden
toen nog niet, maar zorg voor de bevolking was uiteraard
meer dan noodzakelijk. Jan Mans, destijds burgemeester van
Enschede, vertelt over de taken van een gemeente tijdens een
ramp van ongekende omvang.
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“Zelfredzaamheid is een
heel belangrijk gegeven”

T

oen de ramp zich voltrok, was ik buiten
Enschede”, vertelt Mans. “Ongeveer tien
minuten na de laatste explosie werd ik
door mijn chauffeur gewaarschuwd. Ik heb
toen geprobeerd contact te krijgen met de
brandweer en met de politie, maar dat lukte
niet. Bijna drie kwartier later kwam ik op het
crisiscentrum aan. Mijn staf sociale zaken
was toen al bezig met het vorderen van
hallen om de opvang te kunnen realiseren
van de mensen die geen dak meer boven
hun hoofd hadden.”
Oefenen essentieel
Wat de zorg na een calamiteit betreft,
oefende de gemeente Enschede destijds
twee keer per jaar. In de daarbij betrokken
staf was uitdrukkelijk ook voor sociale zaken
een plek ingeruimd. Het belang daarvan
werd tijdens de vuurwerkramp dubbel en
dwars bewezen. Jan Mans: “Toen ik aankwam, werden die hallen al gevorderd, ik
heb daar geen opdracht voor hoeven te
geven. Het zat heel goed in de hoofden van
mensen wat er moest gebeuren en dat bleek
heel belangrijk. In een panieksituatie moet
alles in paniek worden georganiseerd, maar
toch moeten beslissingen snel en doortastend worden genomen. Daarom hebben we
tijdens onze oefeningen steeds voor ogen
gehad dat we klaar moesten staan om
mensen op te vangen als er wat zou
gebeuren. Eén les die we uit die oefeningen
trokken, was dat we als gemeente ons niet
moesten bemoeien met politiediensten,
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bluswerk en gezondheidszorg. Dat zijn
allemaal autonome diensten die vanuit hun
professie heel goed weten wat ze moeten
doen. De primaire taak van de gemeente en
eigenlijk ook de meest belangrijke rol voor
de burgemeester ligt daarin dat je goed voor
je burgers zorgt. En dat is precies wat ik
bevolkingszorg zou willen noemen.” Behalve
de opvang van mensen die dakloos waren
geworden, betrof deze zorg ook de vraag of
er in Enschede voldoende opvangmogelijkheden voor gewonden waren en of er
voldoende ambulances waren om indien
nodig gewonden naar ziekenhuizen elders
te transporteren.
Nazorg
“Wat ik niet wist en waar ik me ook nooit
echt in had verdiept”, vervolgt Mans, “is dat
er heel veel en heel lang nazorg nodig is. Van
de Bijlmerramp in 1992 hadden we geleerd
dat nazorg noodzakelijk was. Kort voor de
vuurwerkramp had er een debat in de
Tweede Kamer plaatsgevonden waarbij
minister Borst en haar departement van
Volksgezondheid flink onder vuur waren
komen te liggen. De Kamer vond dat die
nazorg na de Bijlmerramp niet goed was
aangepakt. Daarom stormde er bij wijze van
spreken meteen na de ramp in Enschede een
heel team van de rijksoverheid binnen om de
nazorg te regelen. Maar die wilden we niet
uit handen geven, we hebben die zorg zelf
op ons genomen. We hebben een nazorginstituut opgericht, dat zeker drie of vier jaar

heeft bestaan en waar alle zorg die nodig
was om mensen te helpen, van welke aard
dan ook, werd aangeboden. De mensen
werden daar door een frontoffice opgevangen en vervolgens naar de professionele
dienst geleid waar ze voor hulp terecht
konden. Daar is heel veel gebruik van
gemaakt. Het duurt ook lang voordat
mensen hun zaken weer op een rij hebben.
Uiteindelijk is dat instituut langzaam weer in
de reguliere diensten opgegaan. Vanuit deze
ervaringen heb ik geleerd dat nazorg voor
mensen verschrikkelijk belangrijk is en een
noodzakelijk facet van crisismanagement.”
Zelfredzaamheid
De grote behoefte aan nazorg, ook nog lang
nadat een ramp zich heeft voltrokken, doet
volgens Mans niets af aan de zelfredzaamheid van mensen tijdens een ramp. Op
verzoek van de minister van Binnenlandse
Zaken heeft Jan Mans een Werkgroep
Zelfredzaamheid geleid, om na te gaan in
hoeverre daar in de bevolkingszorg een
beroep op kan worden gedaan. Hij zegt:
“Zelfredzaamheid is een heel belangrijk
gegeven. Dat is ook tijdens de ramp in
Enschede gebleken. Mensen doen veel zelf,
vanuit het besef dat er iets moet gebeuren.
Waar we echter tegenaan lopen, is dat
hulpdiensten vaak niet onderkennen dat die
zelfredzaamheid heel effectief kan zijn. Je
ziet daarom in de processen die zich dan
afspelen, dat hulpdiensten mensen bij wijze
van spreken verbieden om achter een
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“Er is heel veel en
heel lang nazorg nodig”

bepaald lint te komen. Zij vragen mensen
zich nergens mee te bemoeien, omdat ze het
zelf veel beter kunnen. Het is echter van
belang te erkennen dat zelfredzaamheid een
belangrijke functie bij bevolkingszorg kan
vervullen en het is belangrijk om dat bij de
hulpdiensten te laten doorsijpelen, opdat
die zich daar meer voor openstellen. Die
discussie wordt inmiddels ook gevoerd, daar
is al de nodige aandacht voor.”
Bewustzijn
Sinds de Bijlmerramp, de vuurwerkramp en
ook de cafébrand in Volendam in 2001 is er
volgens Jan Mans veel veranderd in crisis-

management en rampenbestrijding in
Nederland. Vooral is er meer bewustzijn
gekomen, zegt hij, maar hij stelt vervolgens
meteen vast dat dit bewustzijn langzaam
maar zeker weer wegzakt. Toch zijn veel
aspecten, zoals bijvoorbeeld de nazorg, in
plannen en rapporten terechtgekomen en
kan men daar nu niet meer omheen. “En we
hebben inmiddels de veiligheidsregio’s
opgericht, die hun werk namens de gemeenten professioneel aanpakken. De veiligheidsregio’s zijn zich heel goed bewust van hun rol
na een calamiteit en kunnen gemeenten
uitstekend ondersteunen daar waar de
gemeenten geen of onvoldoende capaciteit

hebben. Ook de veiligheidsregio’s oefenen
veel, dat moeten ze ook, daar worden ze op
aangesproken, dus ik denk wel dat er een
stuk verbetering is gekomen.” Jan Mans
benadrukt tot slot dat ook het werk van de
Stichting Salvage heel goed in bevolkingszorg en in het werk van de veiligheidsregio’s
past. “Mijn ervaring bij de vuurwerkramp is,
dat de mensen van Salvage uitstekend werk
hebben gedaan en daar prima aanwezig
waren. Ik kan me niet voorstellen dat de
veiligheidsregio’s het belang van Salvage uit
het oog zouden verliezen.” <
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Salvage in beeld
bij bevolkingszorg
De Stichting Salvage was op donderdag 25 september 2014 merkbaar aanwezig op de eerste
landelijke netwerkdag voor Officieren van Dienst-Bevolkingszorg in Tiel. Brenda Reinders, directeur
van de Stichting Salvage, en Salvagecoördinator Ton Abels gaven er een presentatie over het werk
van Salvage in het algemeen en over de activiteiten tijdens de grote brand in de binnenstad van
Leeuwarden in het bijzonder. Het resultaat van de dag was onder meer dat de Officieren van
Dienst-Bevolkingszorg nog eens nadrukkelijk is voorgehouden hoe belangrijk het is om na een
brand, explosie, storm of overstroming zo snel mogelijk de hulp van Salvage in te roepen.

D

e inschakeling van Salvage door bevelvoerders bij de brandweer verloopt al
sinds jaar en dag zonder problemen.
Zij zijn goed op de hoogte van de inschakelcriteria en weten in welke situaties de komst
van een Salvagecoördinator gewenst of zelfs
noodzakelijk is. In het kader van de bevolkingszorg door gemeenten is die gang van
zaken minder vanzelfsprekend. Weliswaar is
tussen de Stichting Salvage en het Landelijk
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Overleg van Coördinerend Gemeentesecretarissen een Landelijk Protocol van afspraken
overeengekomen, maar aan de uitvoering
daarvan schort het nog wel eens. In dat
protocol is aangegeven welke wettelijke
taken de gemeenten hebben, bijvoorbeeld
ten aanzien van de opvang van mensen en
het registreren van schade en slachtoffers,
en wat daarnaast van Salvage mag worden
verwacht. Niet alle Officieren van Dienst-
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Bevolkingszorg zijn goed op de hoogte van
deze afspraken. Voeren zij het bevel na een
calamiteit, dan kan het gebeuren dat Salvage
niet of veel te laat wordt ingeschakeld. De
netwerkdag voor Officieren van DienstBevolkingszorg in Tiel zal er ongetwijfeld aan
bijdragen dat die situatie zich zal verbeteren.

Stichting Salvage, het aantal meldingen per
veiligheidsregio in 2012 en 2013, het aantal
Salvagemeldingen met een GRIP (gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure) en de werkzaamheden en het
werkterrein van de Salvagecoördinatoren.
Vervolgens ging zij in op het Protocol van
afspraken over de inzet van Salvage in het
Leercarrousel
kader van bevolkingszorg. Kernpunten hierin
De dag was georganiseerd ter gelegenheid
zijn dat de opvang van slachtoffers een taak
van het tienjarig jubileum van de Veiligheids- van Salvage is als het (ongeveer) 15 gezinregio Gelderland-Zuid. Het doel van de dag
nen of minder betreft, en dat het een taak
was kennis te maken en kennis te delen en
van de gemeente is, in samenwerking met
de agenda bood daar volop mogelijkheden
Salvage, als het om meer dan 15 gezinnen
voor. Na een welkomstwoord door Marijke
gaat. Bij preventieve opvang en in het geval
van Veen, algemeen directeur van Veiligvan onverzekerde schade is die opvang
heidsregio Gelderland-Zuid, en een vraagsowieso een taak van de gemeente. Wel is de
gesprek met Loes van Ruijven, portefeuilaanwezigheid van Salvage altijd noodzakelijk
lehouder Bevolkingszorg Gelderland-Zuid en in verband met de vervolgacties door verzeburgemeester van de gemeente Lingewaal,
keraars. Andere kernpunten in het Protocol
volgde een presentatie over de vermissing
betreffen de taakverdeling bij (dreigende)
en de vondst van de broertjes Julian en
milieuschade, bij de voorlichting na een
Ruben in mei 2013 in en rond Zeist. Voor de
calamiteit en bij de registratie van schade.
rest van het ochtendprogramma was een zo- De aan Salvage gerelateerde kosten worden
genoemde leercarrousel opgezet, bestaande door Salvage betaald, onder bepaalde
uit drie workshops. Deze gingen over het
voorwaarden: Salvage moet vooraf bij beslis-

Salvagecoördinator Ton Abels

Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum
(het LOCC, de organisatie die nationale en
internationale bijstand coördineert) en over
een 13-stappenmodel voor het organiseren
van crisisbeheersing. De derde workshop
ging over de Stichting Salvage.

singen betrokken zijn en een opdrachtbevestiging hebben afgegeven, de naam- en
adresgegevens van gedupeerden moeten
bekend zijn, het moet om een verzekerbare
schade gaan en het moet kortdurende hulp
betreffen (tot de eerstvolgende werkdag).

Protocol van afspraken
In haar presentatie behandelde Brenda
Reinders het doel en de activiteiten van de

Binnenstadbrand
Vervolgens behandelde Salvagecoördinator Ton Abels de grote binnenstadbrand in

Leeuwarden op 19 oktober 2013. Bij deze
brand gingen elf woningen en vijf winkels in
vlammen op en viel één dode te betreuren.
De brand ontstond om 17.21 uur, maar de
Officier van Dienst-Bevolkingszorg schakelde
Salvage pas om 21.16 uur in. Door de lange
aanrijtijd in het noorden van het land was
Ton Abels één uur en twintig minuten later,
dus om 22.36 uur, ter plaatse. Veel bewoners
waren toen al door de gemeente met bussen
naar een hotel vervoerd. Er was geen
registratie van gedupeerden en geen
registratie van betrokken bedrijven beschikbaar. Ook de dag erna, een zondag, kostte
het moeite om duidelijk te krijgen wie er
precies getroffen waren. De coördinatie van
een en ander en de communicatie lieten te
wensen over. Ton Abels behandelde in zijn
presentatie een aantal zwaarwegende leerpunten. Het is van belang, zo gaf hij aan, om
gedupeerden goed te scheiden: gedupeerden als gevolg van de brand, gedupeerden
zonder gas, water en elektriciteit, maar zonder brandschade en belangstellenden. Zorg
verder bij een ramp van enige omvang dat
er een plattegrond met huisnummers
beschikbaar is, zodat bij de registratie
van gedupeerden de urgentie duidelijk is.
Overweeg de dag erna een bijeenkomst van
bewoners te organiseren, om aanvullende
vragen te beantwoorden. Betrek de Salvagecoördinator bij het CoPI-overleg (Commando
Plaats Incident) en maak duidelijk wie namens de bevolkingszorg het aanspreekpunt
voor Salvage is. Een belangrijk aandachtspunt in alle GRIP-situaties is tot slot de vraag
of de brandweer Salvage al heeft ingeschakeld en als dat niet zo is, dan kan ook de
Officier van Dienst-Bevolkingszorg dat doen.
In het middagprogramma van de netwerkdag in Tiel kwamen verschillende casussen
aan bod: een langdurige afvalbrand begin
2014 in Zaltbommel, een winkelbrand in een
woonwijk in Boxtel in december 2013, een
explosie in een appartementencomplex in
Den Haag in september 2013 en een zeer
grote brand op nieuwjaarsdag 2014 in een
voormalig klooster in Nijmegen. Ook in deze
casussen kwam de rol van Salvage en het
werk van de Salvagecoördinatoren telkens
uitvoerig ter sprake. <
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Stichting Salvage
ook op de Dag
van de Publieke Zorg
De Stichting Salvage gaf niet alleen acte de présence op de landelijke netwerkdag
voor Officieren van Dienst-Bevolkingszorg in Tiel, maar ook op de Dag van
de Publieke Zorg die door de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland werd
georganiseerd. Publieke zorg maakt in Amsterdam deel uit van bevolkingszorg,
net als crisiscommunicatie en omgevingszorg.

december 2014
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ijdens deze dag, op 30 september 2014
in het Concern Congres Centrum van
de gemeente Amsterdam, werden
alle betrokkenen bij crisisbeheersing in en
rond de hoofdstad voorgelicht over tal van
verschillende aspecten op dit gebied. De
aanwezigen werden in groepen ingedeeld:
de regelaars, de opvangers, de frontlinie en
de strategen. Per groep konden workshops
en presentaties worden bijgewoond over
slachtofferregistratie, zelfredzaamheid,
voorlichting en communicatie, de aanpak in
stadsdelen en omliggende gemeenten, het
werk van het Nederlandse Rode Kruis en tot
slot de duo-presentatie door de Stichting
Salvage en VGA Verzekeringen, de verzekeraar van de gemeente Amsterdam en van
Amsterdamse ambtenaren.

Kostenbeheersing
De presentatie door Salvage en VGA ging
deels over de twee organisaties en verder
vooral over de kosten van publieke zorg /
bevolkingszorg. VGA adviseert de gemeenten binnen de Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland om de kosten, zo veel mogelijk,
bij de verantwoordelijke partijen neer te
leggen, zowel in de acute fase als in de
nazorgfase. Daarvoor is bekendheid met
mogelijke kostenbeheersing op alle niveaus
nodig. De Stichting Salvage streeft eveneens
naar kostenbeheersing, zoals ook bleek
uit de presentatie door Salvage-directeur
Brenda Reinders. Net als in Tiel benadrukte
zij voor haar Amsterdamse toehoorders dat
er aan bepaalde voorwaarden moet zijn voldaan wil Salvage kosten voor haar rekening
nemen. Belangrijk is dat Salvage vooraf bij
beslissingen betrokken moet worden en een
opdrachtbevestiging heeft afgegeven.

te maken ten aanzien van de gedupeerden en de schade. In de nazorgfase is een
goede schaderegistratie belangrijk voor het
opstellen van prioriteiten in de herstel- en
opruimingsactiviteiten en voor het vaststellen van aansprakelijkheid. Ook voor een
eventuele tegemoetkoming op grond van
de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen
en zware ongevallen is schaderegistratie
van belang. Bij dit alles zoekt VGA voortdurend afstemming met de Stichting Salvage,
evenals met experts en verzekeraars. Martijn
Stegge benadrukte tot slot dat kostenbeheersing geen verlammende werking op de
crisisbeheersing tijdens de acute fase mag
hebben. <

Geen verlammende werking
Martijn Stegge, hoofd zakelijke klantteams
bij VGA Verzekeringen, legde uit hoe VGA de
kosten zo veel mogelijk bij de verantwoordelijke partijen neerlegt. Belangrijk daarbij is
het advies van de adviseur schademanagement in het regionaal actiecentrum en het
beleidsteam en het advies aan de Officier
van Dienst-publieke zorg in het CoPI-overleg.
Het gaat daarbij om kostenbesparingen die
ten aanzien van huisvesting, vervoer, milieu,
ziektekosten en preventie kunnen worden
gerealiseerd. Hoofdvraag daarbij is welke
rol de gemeente wil spelen en hoever de
gemeente wil gaan (caring governement).
Het gaat erom bewuste bestuurlijke keuzes
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Binnenkort wordt het Landelijk Protocol van afspraken tussen
de Stichting Salvage en het landelijk overleg van coördinerend
gemeentesecretarissen geëvalueerd. Daarbij is onder meer
van belang hoe dit protocol vanuit het Veiligheidsberaad wordt
beoordeeld. Deze kwestie werd voorgelegd aan Peter den
Oudsten, burgemeester van Enschede en voorzitter van de
Veiligheidsregio Twente. Als lid van het dagelijks bestuur van
het Veiligheidsberaad beheert Den Oudsten de portefeuille
bevolkingszorg.

N

“In crisis- en rampenbestrijding
wordt zelfredzaamheid
steeds belangrijker”

december 2014

adat de hulpverlening bij rampen in
2010 uit vier kolommen ging bestaan
–brandweer, politie, geneeskundige
hulp en, vanuit de gemeenten, bevolkingszorg – was het enkele keren onduidelijk
welke rol de Stichting Salvage naast de
bevolkingszorg had. Daarom werd in 2012
tussen Salvage en het landelijk overleg van
coördinerend gemeentesecretarissen een
Landelijk Protocol van afspraken overeengekomen. Hierin is aangegeven welke
wettelijke taken de gemeenten hebben,
bijvoorbeeld ten aanzien van de opvang van
mensen en het registreren van schade en
slachtoffers, en wat daarnaast van Salvage
mag worden verwacht.
Niet afdwingbaar
“Het protocol is nooit officieel vastgesteld”,
zo stelt Den Oudsten voorop. “Dat wil niet
zeggen dat het niet als waardevol kan
worden ervaren of dat het niet zou moeten
worden gehandhaafd, maar het is juridisch
niet afdwingbaar. Het is bedoeld als een
handelingsaanwijzing voor gemeenten en
de Stichting Salvage, met het oog op de onderlinge samenwerking en afstemming. Pas
na de evaluatie weten we hoe het protocol
wordt gebruikt en of het nuttig is ermee
door te gaan in de huidige of een daarop
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Spanning tussen
Salvage en
zelfredzaamheid?
gelijkende vorm. Ook kan dan worden vastgesteld of het naar een officieel document
moet worden getild, hoewel je gemeenten
dan nog niet de werkwijze erin juridisch kunt
afdwingen. In het Veiligheidsberaad is het
tot nu toe niet aan de orde geweest.” Peter
den Oudsten begrijpt de strekking van de
afspraken in het protocol heel goed. Het gaat
er bijvoorbeeld om dat ook Officieren van
Dienst-Bevolkingszorg bij calamiteiten tijdig
een beroep op de Stichting Salvage doen.
“Zo’n protocol kan daarbij helpen”, zegt hij,
“zeker als het officieel wordt vastgesteld. Als
het goed uit de evaluatie komt, kunnen we
daar een definitief besluit over nemen. Het
protocol biedt in ieder geval inzicht in de
rolverdeling en heeft alleen al daarom een
toegevoegde waarde voor de praktijk.”

gemeenten in de bevolkingszorg veel meer
dan vroeger van de zelfredzaamheid van
burgers moeten uitgaan. Bovendien is voor
de bevolkingszorg voor het eerst een set
prestatie-eisen geformuleerd. Binnen de implementatie hiervan past ook, na vaststelling
van het projectplan in het Veiligheidsberaad,
de toetsing van bestaande, in gebruik zijnde
handreikingen en dergelijke. Het gaat er dan
om of deze in lijn zijn met de nieuwe visie of
mogelijk moeten worden aangepast. Peter
den Oudsten: “In crisis- en rampenbestrijding
wordt zelfredzaamheid steeds belangrijker.
Bij bepaalde typen rampen kan de overheid
nooit in staat zijn om alle hulp op tijd te regelen. Dat betekent dat mensen ook in hun
eigen omgeving ervoor moeten zorgen dat
zij zonder de overheid verder kunnen. Daar
wordt momenteel over nagedacht: wat kun
je wel en wat kun je niet van mensen vragen.
Versterking
De vraag is nu of er een zekere spanning
Een duidelijke afbakening van de taken van
gemeenten, bijvoorbeeld als het gaat om de staat op de lijn tussen enerzijds het
onmiddellijke actiemodel van Salvage om
opvang van slachtoffers, past in de stratebijvoorbeeld voor mensen waar nodig opgische agenda van het Veiligheidsberaad
vang te regelen en anderzijds het uitgangsonder de noemer ‘Versterking Veiligheidsrepunt dat mensen zichzelf moeten kunnen
gio’s’. Het versterken van de bevolkingszorg
redden. Ik kan me voorstellen dat Salvage dit
is een van de zes prioriteiten binnen dit
zelf zo voelt. Voor Salvage is het belangrijk
project. Onderdeel hiervan is de implementatie van het rapport ‘Bevolkingszorg op orde om zo snel mogelijk na een calamiteit ter
plaatse te zijn, onder meer om de verzeke2.0’. In dit rapport is de visie neergelegd dat

ringsschade te beperken. Tegelijkertijd is dit
geen uitgekristalliseerd gegeven – Salvage
maakt geen deel uit van een beleidsteam bij
een crisis, het is echt een uitvoeringorganisatie – en daarom zal ook Salvage moeten
nadenken over de manier waarop zij met
die zelfredzaamheid zal omgaan. Terug naar
de tijd dat het begrip zelfredzaamheid niet
voorkwam in de crisishandling bij de overheid, zal niet gebeuren. Salvage zal wat dat
betreft gewoon moeten meeveranderen.”
“De afstemming van bevolkingszorg, en
van de hele crisisbeheersing overigens, op
een zelfredzame samenleving is een proces
dat nog volop gaande is”, aldus Peter den
Oudsten tot slot. “De visie wordt momenteel
in veel veiligheidsregio’s geïmplementeerd.
Het project Versterking bevolkingszorg, als
onderdeel van de strategische agenda van
het Veiligheidsberaad, zal hier op landelijk
niveau aan bijdragen. Mij lijkt het in ieder
geval belangrijk dat bijvoorbeeld een dienst
van Salvage als de opvang van gedupeerden
in de eerste nacht gehandhaafd blijft. Want
zelfredzaamheid betekent dan wel dat mensen door familie en vrienden moeten worden
opgevangen, maar vaak lukt dat pas na die
eerste nacht.” <
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Zelfredzaamheid:
het fundament onder
bevolkingszorg
Zelfredzaamheid is een sleutelbegrip in de bevolkingszorg zoals die door gemeenten
moet worden geleverd. De overheid gaat zelfs zover, dat zij haar bevolkingszorg op de
zelfredzaamheid van de samenleving afstemt. Zelfredzaamheid wordt daarmee als een
essentieel onderdeel van crisisbeheersing beschouwd. Is dit een juist uitgangspunt van
de overheid? Zijn burgers voldoende zelfredzaam? Een gesprek hierover met prof. dr.
P.G. van der Velden, hoogleraar Victimologie aan de Universiteit van Tilburg.

P

eter van der Velden, psycholoog van
huis uit, is als hoogleraar Victimologie
verbonden aan Intervict, het International Victimology Institute van de Universiteit
van Tilburg. Zijn vakgebied houdt zich in
heel brede zin bezig met slachtoffers van
criminaliteit, geweld, seksueel misbruik,
verkeersongevallen, calamiteiten, rampen
et cetera. Zelf houdt hij zich vooral bezig met
de effecten van dergelijke gebeurtenissen op
mensen, ongeacht of zij die beroepsmatig of
privé meemaken. Hij onderzoekt met welke
interventies die effecten zo goed mogelijk
kunnen worden beperkt. Ook gaat hij na hoe
het komt dat een beperkte groep mensen op
termijn ernstige hinder ondervindt en de
overgrote meerderheid niet. Ook die kennis
kan helpen bij het ontwikkelen van effectieve
interventies.
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Sleutelbegrip
Ook zelfredzaamheid is een terugkerend
thema in het aandachtsgebied van de
victimologie. Op de vraag of de zelfredzaamheid van burgers als een hoeksteen van de
bevolkingszorg mag worden beschouwd,
zoals de overheid doet, antwoordt Van der
Velden volmondig bevestigend. Hij zegt: “Het
is niet zo dat wanneer zich een calamiteit
voordoet, mensen opeens gek worden of niet
meer weten wat ze moeten doen. Ondanks
bedreigende omstandigheden weten mensen
zichzelf en anderen in veiligheid te brengen
en dingen voor elkaar te doen. De vraag of de
overheid terecht een beroep op die zelfredzaamheid doet, is dan ook niet aan de orde.
Die zelfredzaamheid is er gewoon. Je ziet
dat ook bij branden en verkeersongelukken.

Burgers zijn daar meestal eerder dan de hulpdiensten bij en zetten zich dan in om anderen
te helpen.” Een sprekend voorbeeld hiervan
deed zich voor na de ‘nine eleven’-aanslagen
in 2001. Van alle gewonden werd slechts 7
procent door ambulances naar ziekenhuizen vervoerd en maar liefs 93 procent door
burgers.
Zelfredzaamheid bevorderen?
Een overheid die een beroep op zelfredzaamheid van burgers doet, moet zich inspannen,
zo kan men veronderstellen, om die zelfredzaamheid te faciliteren en te bevorderen.
Peter van der Velden plaatst echter kritische
kanttekeningen bij deze veronderstelling.
“Ik zou niet weten hoe de overheid dat zou
moeten doen”, zegt hij. “Deze veronderstelling
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impliceert ook een tekort aan zelfredzaamheid of een probleem daarmee, maar ik vraag
me af of er dat werkelijk is.” Volgens Van der
Velden kunnen dergelijke bevorderende
maatregelen ook nog eens verkeerd uitpakken of onuitvoerbaar blijken. Hij wijst wat dat
betreft op de hartdefibrillators die op heel
veel plekken in de samenleving aanwezig
zijn, waarmee burgers de levens kunnen redden van mensen die een hartaanval krijgen.
“Over dat systeem leven allerlei vragen” zegt
hij. “Je moet ze echt binnen enkele minuten
bij iemand toepassen, anders ben je te laat.
Reanimeren kan dan een aantal nadelige
effecten hebben waarbij je je moet afvragen
of je die wilt. Als je er mensenlevens mee
redt met behoud van kwaliteit van leven,
dan is dat heel mooi, maar het gebruik van

die defibrillators heeft zeker niet altijd een
wenselijke uitkomst.” Nog een voorbeeld van
een zelfredzaamheidbevorderende maatregel waarbij vraagtekens kunnen worden
geplaatst, was het advies van minister van
Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst om
voldoende drinkwater in flessen in huis te
hebben. Peter van der Velden: “Een minimale
hoeveelheid van negen flessen moet je elk
halfjaar verversen, want water bederft. Elke
Nederlander zou dus achttien flessen water
à één euro per jaar moeten kopen. Dat kost
bijna 300 miljoen euro per jaar onder het
mom van zelfredzaamheid. Als je al iets moet
organiseren, werk dan met een supermarktketen samen, maar dit is natuurlijk onzin.”

“Die zelfredzaamheid
is er gewoon”

december 2014

18 achtergrond

Risico’s
Een ander punt is of de zelfredzaamheid
van burgers risico’s met zich meebrengt. Het
gevaar bestaat dat burgers de professionele
hulptroepen in de weg gaan lopen of zichzelf
in gevaar brengen. Een enkele keer gebeurt
het dat mensen tijdens een reddingsactie
omkomen, bijvoorbeeld als ze een drenkeling achterna springen of een brandend pand
ingaan. “Op zichzelf is het ook een risicofactor”, aldus Van der Velden, “dat mensen aan
verschrikkingen worden blootgesteld. Als
je hulp hebt geboden, kan de consequentie
zijn dat je veel meer hebt gezien dan wat je
normaal zou zien. Voor wie niet bekend is met
ernstige verwondingen of met mensen die
kermen van de pijn, kan dat heel verschrikkelijk zijn. Nadat in september 1996 een Dakota
in de Waddenzee was neergestort, waarbij
32 mensen om het leven kwamen, werd dat
vliegtuig zowel door ervaren brandweermannen en hulptroepen als door onervaren mensen bereikt. Toen bleek pas goed
dat professionele reddingswerkers ernstig
verwonde en verbrande lichamen wel zien
liggen, maar ze kijken niet. Ze stappen er bij
wijze van spreken overheen zonder er goed
naar te kijken. Mensen die pas beginnen in
dat werk en onervaren burgers hebben juist
wel de neiging om goed te kijken. Ze zien dus
die verschrikkingen voor de allereerste keer
en dan ook nog eens en detail, dus dat komt
dan extra hard aan.”
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“Het is heel belangrijk dat bronnen
van stress worden weggenomen”
Opvang of nazorg
Deze constatering roept de vraag op of
mensen die zich bij een calamiteit zelfredzaam hebben getoond en ook anderen hulp
hebben geboden, mogelijk meer opvang of
nazorg behoeven dan mensen die juist de
hulp van anderen nodig hebben gehad. “Dat
is ingewikkeld”, zegt Peter van der Velden.
“Het is sowieso de vraag of mensen na een
calamiteit professionele hulp nodig hebben.
Na de vuurwerkramp in Enschede bijvoorbeeld bleken veel betrokkenen hun huisarts
te bezoeken. Het beeld was dat mensen hulp
nodig hadden, maar dat was niet het geval.
Wel waren ze hun medicijnen kwijtgeraakt en
ze hadden daarom nieuwe recepten nodig. In
het algemeen hebben mensen begrip nodig,
aandacht en een luisterend oor, voor zover
mensen erover willen praten, want ze hebben
er geen behoefte aan om dat de hele dag
te doen. Belangrijk is dat ze een vertrouwde
omgeving hebben waarin ze serieus worden
genomen. Voor sommige mensen kan een
gesprek met een professional heel prettig zijn,
maar dan heb je het over specifieke groepen
en het is meestal een minderheid. Wat de rol
van de overheid betreft, is het belangrijk dat
bronnen van stress worden weggenomen.

De zelfredzaamheid of het welbevinden van
mensen mag niet worden ondermijnd. Afhankelijk van wat er is gebeurd, moet de overheid
huisvesting regelen of voorlichting organiseren. Na de ramp met de MH017 was het
bijvoorbeeld heel goed dat mensen snel een
verklaring konden krijgen dat hun dierbaren
waren overleden. Daarmee konden ze dingen
regelen bij de bank, de verzekeraar, de hypotheekverstrekker, de werkgever enzovoort.
Daarom is ook het werk van de Stichting
Salvage zo zinvol. Ook Salvage neemt bronnen van stress weg door een aantal praktische
kwesties snel en goed te regelen. Je kunt dat
beschouwen als een heel belangrijke vorm
van nazorg.”
Verdriet ontnomen
Ten aanzien van in ieder geval één aspect
in het optreden door de overheid na een
calamiteit heeft Peter van der Velden momenteel enkele bedenkingen, vooral ook naar
aanleiding van de ramp met de MH017. Hij
zegt: “Deze gebeurtenis was heel dramatisch,
dat weet iedereen. Maar als iemand bij een
verkeersongeval om het leven komt of door
kanker overlijdt, is dat voor de nabestaanden
net zo dramatisch. Wat je nu bij de MH017 zag
gebeuren, en je ziet dat ook bij andere rampen, is dat de overheid compassie wil tonen
door in de overtreffende trap te verwoorden
hoe erg het is. Iedereen weet hoe erg het is,
maar bedenk wel dat er op dezelfde dag ook
anderen hun dierbaren hebben verloren, op
een andere manier, en daar geldt hetzelfde
verhaal voor. Het risico hiervan is dat de
overheid mensen hun verdriet ontneemt. Het
is op een gegeven moment het verdriet van
een hele natie, maar niet meer jouw verdriet.
Hetzelfde geldt met betrekking tot herdenkingsbijeenkomsten. Deze worden voor de
nabestaanden georganiseerd, maar zijn niet
vàn de nabestaanden. Het is allemaal goed
bedoeld en te begrijpen, daar zal niemand
aan twijfelen, maar dit is volgens mij een punt
waar we in de komende tijd over moeten
nadenken.” <
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“Helder
communiceren
voor een goede
taakafbakening”
Tijdens en na een calamiteit kunnen hulpdiensten vanuit verschillende disciplines
worden ingezet: de rode kolom (brandweer), de witte kolom (geneeskundige
hulpverlening), de blauwe kolom (politie) en de oranje kolom (bevolkingszorg
door de gemeente). Zodra afstemming tussen een of meer van deze disciplines
noodzakelijk is, wordt het incident naar een GRIP-incident opgeschaald.
GRIP staat voor Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure. Hoe zijn de ervaringen van de Salvagecoördinatoren
met zo’n gecoördineerde inzet van hulpdiensten? We vroegen
het aan twee ervaren coördinatoren, Ton Abels en Hans Kolthof.
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V

oor Ton Abels maakt het niet veel uit of
een incident wel of geen GRIP-incident
is. Het gaat er in alle gevallen om dat
hij gedupeerden een goede dienst kan
bewijzen. “Door de mensen in ieder geval
een steun in de rug te geven”, zo zegt hij.
“Ze moeten merken dat ze niet alleen
staan in het gebeuren. Ik wil mensen een
aantal dingen uit handen nemen, hun
verhaal aanhoren, zorgen dat de schade
snel wordt gemeld, in een aantal gevallen
voor onderdak zorgen en eventueel ook
hun huisdieren onderbrengen. Ook kan het
belangrijk zijn om zaken veilig te stellen
waar mensen aan gehecht zijn. Dat hoeft
dan niet per se iets kostbaars te zijn, het
kan ook gaan om bijvoorbeeld een urn met
de as van een overleden dierbare of van een
overleden huisdier.” Een van zijn laatste GRIPbranden was in het Drentse dorp Vledder.
Een brand in een tussenwoning sloeg over
naar belendende panden. Ook was daar een
AOV’er aanwezig: een ambtenaar openbare
orde en veiligheid, die de gemeentelijke
taak van de bevolkingszorg op zich nam. “De
contacten met hem verliepen heel plezierig”, aldus Ton Abels. “Uiteindelijk bleek het
aantal mensen dat moest worden ondergebracht, zeer beperkt te zijn. Wel had een
van de desbetreffende gezinnen een aantal
honden en zo’n gezin kun je niet gemakkelijk
in een hotel kwijt. Dankzij de kennis van de
AOV’er kon contact met een lokale camping
worden gelegd waar wel huisdieren werden
toegelaten.”

ton
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Goede ervaringen
Ook Hans Kolthof heeft goede ervaringen
met de interdisciplinaire samenwerking
tijdens GRIP-branden. Recent werd hij bij een
GRIP-brand in Eindhoven ingezet, in tweede
instantie samen met collega-Salvagecoördinator Hans van der Wal. Vermoedelijk was
er in een tankshop ingebroken en vervolgens brand gesticht. De brandweer richtte
zich eerst op het in veiligheid brengen,
met behulp van een hoogwerker, van de
bewoners van een erboven gelegen appartementencomplex. Ondertussen kon de
brand zich onder meer naar een outletstore
van motorkleding uitbreiden en bovendien
zo intens worden, dat de constructie van
het appartementengebouw onherstelbaar
beschadigd raakte. De circa vijfentwintig
bewoners, allemaal Polen in dienst van een
uitzendbureau, konden gelukkig door hun
werkgever in een bungalowpark in Limburg
worden ondergebracht. Bij een andere
brand, in Venlo, moesten 49 bewoners van
een flatgebouw in een nabijgelegen sporthal
worden opgevangen. Een uitslaande brand
in de avonduren in een van de woonheden
gaf zo veel rookoverlast dat alle bewoners moesten worden geëvacueerd. In de
sporthal werden zij door medewerkers van
het Rode Kruis opgevangen en van koffie en
broodjes voorzien. Later die avond bleken
zes wooneenheden te zwaar beschadigd om
direct weer te worden bewoond. Voor enkele
bewoners hiervan moest een tijdelijke oplossing worden gevonden.
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Heldere
taakafbakening
“In beide gevallen was een ambtenaarbevolkingszorg aanwezig”, vertelt Hans
Kolthof, “en de communicatie daarmee
is beide keren heel plezierig geweest.
Het is belangrijk om van het begin af
aan helder met elkaar te communiceren, om te voorkomen dat je dezelfde
lijntjes gaat uitzetten en om ervoor
te zorgen dat iedereen goed weet
waar de ander mee bezig is. Het gaat
erom dat de taakafbakening helder is
en dat je elkaar niet voor de voeten
loopt. Vanaf het allereerste moment
dat je die ambtenaar ziet moet je
helder communiceren wat je insteek
is, waarmee je je gaat bezighouden en
ook wie waarover met de gedupeerden gaat communiceren. Helderheid
hierover is van buitengewoon belang
om te voorkomen dat je elkaar in de weg
gaat lopen.”

Regionaal overleg
Ook Ton Abels benadrukt het belang van
een goede communicatie, temeer daar
volgens hem de taakafbakening nog niet in
alle gevallen helemaal helder is. “Het begint
duidelijker te worden”, zegt hij. “Ik denk dat
we allemaal nog in onze rol moeten groeien
en dat komt mede doordat Salvagecoördinatoren en ambtenaren-bevolkingszorg niet
bijzonder veel contacten met elkaar hebben. Er zijn immers niet heel veel situaties
waarin ook een ambtenaar-bevolkingszorg
aanwezig is en dan sta je wel eens voor verrassingen. Ik denk dat het goed is als daar
meer aandacht voor komt, bijvoorbeeld in
een regionaal overleg of iets dergelijks. Een
netwerkdag zoals we in Tiel hebben gehad,
kan wat dat betreft heel vruchtbaar zijn. Het
werd daar duidelijk dat niet alle ambtenarenbevolkingszorg precies weten wat zij aan ons
hebben en wat ze van de Stichting Salvage
kunnen verwachten. Die netwerkdag was
daarom heel zinvol. Het lijkt me niet verkeerd
als Salvage ook eens een aantal regionale
bijeenkomsten organiseert, om Salvagecoördinatoren en ambtenaren-bevolkingszorg de
gelegenheid te geven elkaar beter te leren
kennen en overleg met elkaar te hebben. Het
lijkt mij heel belangrijk dat die onderlinge
contacten wat meer worden uitgebouwd.” <

hans
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Jos vervangt Rob
in onze redactie
Jos Leussink vervangt Rob Lengkeek in de redactie van Uit de brand.
Rob Lengkeek, oud-firmant van Lengkeek Expertises, heeft besloten meer
van zijn vrije tijd te gaan genieten en meer werk te maken van zijn passie,
de productie van audio-visuele presentaties. Jos Leussink is eveneens aan
Lengkeek Expertises verbonden. Hij werkt er als expert brand.

Jos Leussink

T

oen Rob Lengkeek in 2011 de redactie
van Uit de brand kwam versterken,
werd hem gevraagd welke ontwikkelingen hij voorzag in het vakgebied van de
expert. Hij noemde toen een aantal positieve
ontwikkelingen, zoals de digitalisering van
de schaderapportage, maar ook een aantal
zorgwekkende trends. Hij maakte zich
vooral zorgen over de verharding van de
samenleving, die zich uitte in agressie tegen
brandweermensen en ambulancepersoneel.
Hij achtte het niet uitgesloten dat ook de
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Salvagecoördinatoren hiermee te maken
zouden krijgen, wat het moeilijk zou kunnen
maken om voldoende schade-experts bereid
te vinden ’s avonds en ’s nachts als Salvagecoördinator op te treden. Gelukkig voor
de branche is het percentage werknemers
met een publieke taak dat slachtoffer van
geweld en agressie is geworden, sindsdien
niet toegenomen. Uit eigen onderzoek van
de Stichting Salvage is gebleken dat agressie
tegen Salvagecoördinatoren zelden tot niet
voorkomt. In 2014 heeft slechts 0,36 procent
ermee te maken gehad.
Verschraling
Daarnaar gevraagd zegt ook Jos Leussink
zorgen over de toekomst te hebben, zij het
van een andere aard. “Ik verwacht een nog
verdere verschraling van ons vak”, zegt hij. “Ik
bedoel daarmee, dat de nadruk te veel op de
kosten ligt en te weinig op de inhoudelijke

vakkennis en kwaliteit. De expertisekosten
zijn nog steeds een ‘hot item’, belangrijker
dan de vakkennis en de aanpak bij de afhandeling van een schade. Alles is erop gericht
dat we niet te veel tijd aan een schade
besteden, anders zijn we te duur voor onze
opdrachtgever. Het is mijn overtuiging dat
als we tijd en kennis in een zaak steken, we in
veel gevallen een beperking van de schadeomvang kunnen vaststellen en dus een
besparing in de uitgaven kunnen realiseren.
Maar als we daar de tijd niet voor krijgen, of
de tijd niet voor mogen nemen, en dus onze
vakkennis in zo’n zaak niet kwijt kunnen, dan
lukt dat niet. Daardoor neemt de diepgang
van onze expertise af en misschien, maar
dat zeg ik heel voorzichtig, werkt het fraude
in de hand. Het wordt de klant immers
gemakkelijker gemaakt om een claim in te
dienen, die waarschijnlijk ook nog wordt
gehonoreerd. De oplossing is dat we moeten
stoppen met het tenderen van al onze expertisewerkzaamheden of in ieder geval van een
belangrijk deel daarvan. Het aanbesteden is
sinds 2000 actueel en dat is het nog steeds.
Het gevolg is dat de prijs van het expertisewerk in de laatste tien jaar niet of nauwelijks
is gestegen, terwijl we wel de nodige kosten
maken, onze vakkennis op peil dienen te
houden en ook moeten blijven investeren.
Ik had een jaar of wat geleden verwacht dat
zich een trendbreuk in dit alles zou voordoen, maar dat is nog steeds niet het geval
geweest. En dat baart mij grote zorgen.” <
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Hoe groter de brand,
hoe minder Salvage…
Hoe groter de brand, hoe minder vaak of hoe later de Stichting Salvage wordt
gealarmeerd. Bij middelbranden en grote branden lijkt het erop alsof de brandweer
te druk is met het bestrijden van de brand om tijdig aan het oproepen van een
Salvagecoördinator te denken. Om na te gaan of dit beeld juist is en of het mogelijk
en zinvol is om een andere wijze van alarmering in te voeren, gaat binnenkort in
het noorden van het land een proef van start. Brenda Reinders, directeur van de
Stichting Salvage, geeft een toelichting.

D

e proef wordt voorbereid en uitgevoerd in samenwerking met het
Platform Meldkamer Noord-Nederland.
In dit platform, waar de protocollen voor
de meldkamer tot stand komen, hebben
vertegenwoordigers van de drie noordelijke veiligheidsregio’s zitting. De proef gaat
inhouden dat de Stichting Salvage in het
vervolg gelijktijdig met de officier van dienst
van de brandweer wordt gealarmeerd. Nu
nog is de procedure dat die officier van
dienst zelf daartoe het initiatief neemt,
hetgeen dus per definitie op een later tijdstip
gebeurt. Bekeken wordt nog of de proef
alleen voor grote branden zal gelden of ook
voor middelbranden.
Eerder vergeten
Brenda Reinders: “De Meldkamer NoordNederland is in het meldingensysteem
nagegaan hoeveel middelbranden er in
het afgelopen jaar zijn geweest en dat heb

ik met onze uitrukken vergeleken. Daaruit
is gebleken dat wij bij slechts zo’n dertig
procent van de middelbranden worden
opgeroepen. Uit de meldingen van NoordNederland blijkt dat wij over het algemeen
binnen dertig minuten bij kleine branden
worden geroepen, terwijl we bij veel middelbranden pas na een halfuur of zelfs na
een uur worden ingeschakeld. Dus hoe
groter de brand, zo is onze conclusie, hoe
later in het traject aan ons wordt gedacht.
Omdat men dan heel erg met de repressie
en de aansturing bezig is, gaat het Salvagelampje pas veel later branden. Ook in de rest
van het land merken we dat we veel later
worden ingeschakeld naarmate een brand
omvangrijker wordt. En dat is nu precies wat
we willen veranderen.”
Tijdverlies voorkomen
Een gelijktijdige alarmering van de Stichting
Salvage met de Officier van Dienst van de

brandweer kan belangrijk tijdverlies voorkomen. Brenda Reinders: “Als de coördinator te
laat wordt ingeschakeld, is de kans groot dat
zijn inzet als mosterd na de maaltijd komt. Er
zijn dan al zaken in gang gezet en gedupeerden zijn soms al elders ondergebracht en
niet meer te vinden. Als onze coördinator wel
op tijd aanwezig is, kan hij veel meer voor
mensen betekenen, ook in de ondersteuning
van de brandweer en de bevolkingszorg.
Als we meteen vanaf het begin erbij worden
geroepen, kunnen we partner in het overleg
zijn, bijvoorbeeld bij het CoPI.” De proef in
Noord-Nederland moet niet alleen duidelijk maken of een gewijzigde inzet voor de
Stichting Salvage praktisch uitvoerbaar is
(het aantal oproepen kan immers stijgen en
daar is meer mankracht voor nodig), maar
ook of die echt zinvol is. De automatische
alarmering moet natuurlijk niet tot gevolg
hebben dat de Salvagecoördinator tevergeefs komt. <
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Sitske Mauritsz
nieuw in het bestuur
van Salvage
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Drukwerk

V

anuit haar werk bij Aegon en het Verbond kent
Sitske Mauritsz vanzelfsprekend de dienstverlening van de Stichting Salvage heel goed, zij
het dat zij haar indrukken daarvan op afstand heeft
opgedaan. “Maar die zijn positief”, zo zegt ze. “De
dienstverlening van Salvage slaat in de markt heel
goed aan bij de mensen die ermee te maken
hebben. Salvage doet voor hen goed werk.” Het
verbaast haar daarom dat Salvage in Nederland nog
steeds relatief onbekend is. Ze zegt: “Voor heel veel
mensen die met een brand worden geconfronteerd,
staat Salvage op ieder tijdstip van de dag paraat.
Mijn ervaring is echter dat maar weinig mensen Salvage kennen en dat is jammer. Het verdient daarom
extra aandacht van ons dat de dienstverlening van
Salvage wat meer mag worden uitgedragen.” Richard
Oets, bestuursvoorzitter van de Stichting Salvage,
merkte in dit verband op dat het moeilijk is te
begrijpen waarom bijna iedereen bijvoorbeeld wel
de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
kent en bijna niemand de Stichting Salvage. “Precies”,
zegt Sitske Mauritsz. “En ik weet niet hoe vaak de
reddingsboten per jaar moeten uitvaren, maar
zeker is dat het wat minder vaak is dan de keren dat
Salvage moet uitrukken!” De gezamenlijke Nederlandse brandverzekeraars laten daarom een mooie
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gelegenheid liggen om hun rol in de samenleving uit
te dragen, “hoewel we zeker niet op een verkeerde
manier met Salvage moeten pronken”, aldus Mauritsz. “Het gaat erom dat we tot uitdrukking brengen
dat Salvage mensen helpt op het moment dat de
nood hoog is.” Sitske Mauritsz acht het overigens
niet opportuun dat de brandverzekeraars zich ieder
afzonderlijk via Salvage gaan profileren. Zij vindt het
onnodig dat Salvagecoördinatoren zich bijvoorbeeld
in hesjes hullen waarop de naam van de brandverzekeraar is vermeld, zodra bekend is wie de verzekeraar
van een gedupeerde is. “Aegon is daar in ieder geval
niet mee bezig”, zo zegt ze. “De dienstverlening van
Salvage is goed voor alle brandverzekeraars en daar
hoef je wat mij betreft niet als afzonderlijke verzekeraar mee te pronken.” Hierop aanvullend zegt ze tot
slot: “Wel is het heel belangrijk dat zodra bekend is
wie de verzekeraar van een gedupeerde is, of wie de
verzekeraars zijn, dat deze daarvan zo snel mogelijk
in kennis worden gesteld. Dit gaat al goed, maar
soms kan het nog wat sneller. Verzekeraars willen immers na een brand daar snel bij betrokken zijn, zodat
zij hun klanten zo snel mogelijk en zo goed mogelijk
kunnen helpen. Snelheid is wat mij betreft heel erg
belangrijk.” <

Elwipress
www.elwipress.nl
Niets uit deze uitgave mag, zonder schriftelijke
toestemming van de Stichting Salvage worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door
middel van druk, fotokopie, microfilm of op
welke andere wijze dan ook. Stichting Salvage
stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onjuistheden, die niet voorkomen werden,
ondanks een zo correct mogelijke bewerking van
de door deelnemers verstrekte gegevens.
ISSN 1875 – 0079.

Stichting Salvage
Prins Willem Alexanderlaan 701
7311 ST Apeldoorn
T 055 526 19 30
info@stichtingsalvage.nl
www.stichtingsalvage.nl
Scan de QR-code voor de introductiefilm

