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Beste AOV'er,

Ook in 2018 was onze missie 'samen maken we de regio veiliger’. Wij werken hierbij hecht samen 
met hulpverleners, bestuurders, ondernemers en inwoners aan een veilige en veerkrachtige 
samenleving. We houden risico’s voorspelbaar en hanteerbaar door de samenleving erop voor te 
bereiden, de juiste middelen in te zetten en bij te dragen aan herstel.

Wij kijken trots terug naar 2018. Het was een mooi jaar waarin we ons als organisatie, samen met 
onze partners, enthousiast hebben ingezet om de regio veiliger te maken.

We kijken uit naar een verdere samenwerking in 2019.

Met vriendelijke groet,

M.T.C. van Lieshout 
Algemeen directeur
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2018 kenmerkt zich door perioden met extreem weer zoals hitte en stormen.
In januari wordt onze regio geteisterd door westerstormen. De brandweer 
krijgt 800 meldingen in 3 uur! Tijdens, maar ook na de zomermaanden, ver
werken we een recordaantal meldingen natuurbranden. Dankzij ons fijnmazig 
netwerk van posten maar vooral door de goede samenwerking tussen beroeps 
en vrijwilligers zijn de meeste natuurbranden in de kiem gesmoord.

We hebben in Midden- en West-Brabant 14 grip incidenten. Een aantal 
incidenten heeft een grote maatschappelijke impact zoals de brand bij kunst
grasmatten recyclerTUF en de lekkage bij de kerncentrale in het Belgische 
Doel. De explosie in het transformatorhuisje in Bergen op Zoom en de brand 
in Sprang Capelle met de ontruiming van een school halen het NOS-journaal.

Opvallend in 2018 is het debuut van onze vloggers Rick, Richard en brand- 
weervrouw in opleiding Kim die hun belevenissen bij de brandweer delen met 
volgers op social media. Ze zijn trots op hun werk en dragen dat uit. Ook onze 
nieuwe verwingscampagne voor vrijwilligers 'parttime hero's' valt op en levert 
een flink aantal nieuwe collega's op.

We richten onze organisatie steeds meer naar buiten en zetten mooie stappen 
in het risicogericht- en informatie gestuurd werken. Zo lopen er initiatieven 
met Avans, de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) en het Rode Kruis om de 
samenleving veerkrachtiger te maken en zetten we ons netwerk van brand- 
veiligheidsambassadeurs in om de brandveiligheid in de woonomgeving te 
verhogen. Samen met de gemeenten hebben we pilots uitgevoerd op thema's 
zoals: integraal veiligheidsplan Markiezaten, verkeersknooppunt Hooipolder 
en de tafelbijeenkomst "Veiligheid op en rond het spoor".

Uiteraard blijven we ook investeren in het uitvoeren van onze kerntaken risico
beheersing, incidentbestrijding en crisisbeheersing. Onze vakbekwaamheid is 
bepalend voor de kwaliteit van ons optreden. Grootschalige rampenoefeningen 
zoals Mid-Air, waarbij een helikopter van vliegbasis Gilze-Rijen het gebouw 
van Crown Business Center in Rijen binnenvliegt, dragen hieraan bij.

Tijs van Lieshout
Directeur Veiligheidsregio MWB



Crisiscommunicatie
In 2018 is een nieuw Regionaal Crisis Plan voor onze regio 
vastgesteld. Dit is het plan van aanpak voor de crisisbeheer
sing voor alle partners in veiligheid zoals politie, brandweer, 
bevolkingszorg, CHOR. Het beschrijft taken & werkwijze, 
bevoegdheden & verantwoordelijkheden van de organisa
ties en functionarissen die een rol hebben in de crisisbeheer
sing. Crisiscommunicatie is een belangrijk proces binnen de 
crisisbeheersing. In het Regionaal Crisis Plan wordt hier dan 
ook uitgebreid aandacht aan besteed.

In 2018 is het proces Crisiscommunicatie helemaal doorge
licht en aangepast aan de meest recente inzichten en werk
wijze. Er staat in hoe de crisiscommunicatie in onze regio 
georganiseerd is. Dus hoe de samenwerking en informatielijnen 
tussen partijen verlopen en wie wat doet vanaf de eerste 
melding van een incident t/m de hoogste multidisciplinaire 
opschaling. Altijd vanuit de filosofie 'één bron, één bood
schap,' waarbij uitgangspunt is dat Veiligheidsregio MWB 
te allen tijde de bron is van de communicatie namens alle 
betrokken gemeenten, bedrijven en partners.

Zo organiseren w 
de crisïscommuni
Zeven regionale crisiscommunicatie special 

zijn 24/7 beschikbaar om na opschaling, sai 

met gemeentelijke communicatie professie 

de crisiscommunicatie te verzorgen en de n 

schappelijke impact van het incident te bes
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Regionaal Hoofd Taakorganisatie
"Ik ben de regievoerder van en geef leiding 
aan de taakorganisatie crisiscommunicatie.

Ik bundel samen met Adviseur Taakorganisatie 

de communicatiestrategie uit CoPI, ROT 
en BT en zorg voor de uitvoering. "

Adviseur Taakorganisatie
"Ik ben de rechterhand van het Regionaal 

Hoofd Taakorganisatie. Ik adviseer over de 
uitvoering van de communicatiestrategie. 

Ik lees en deel informatie in LCMS."

1

>
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Omgevingsanalist
"Ik breng het gedrag van de betrokkenen 

hJ en behoeften aan informatie en betekenis

geving van inwoners in beeld en adviseer waar het 
accent in de communicatieaanpak (informeren, 

duiden, schadebeperken) moet liggen."

Adviseur ROT
"Ik adviseer het Regionaal Operationeel Team 

over de te voeren communicatie aanpak. 
Breng het beeld van buiten naar binnen op basis 

van de omgevingsanalyse. Haal feiten, 
omstandigheden en instructies op."

__I

r Lokaal Hoofd Taakorganisatie
"Ik faciliteer, lever lokale medewerkers en 

ben liaison in het HTO overleg."

aat naar 
rt incident toe

(Teamleider) Pers & Publieksvoorlichters
"Wij zorgen voor een constante en actuele 

informatievoorziening aan pers en publiek."

Webmaster
"Ik verspreid en actualiseer informatie zoals 

■J updates, foto's, film, Q&A's, statements 

burgemeester, via de crisiswebsite www.vrmwb.nl 
en de social media accounts van vrmwb

en de betrokken gemeente. " __''

VEIÜCHEIDSREGIO
Midden- en West-Brabant

Grip 3 > 

Adviseur BT

Grip 2

Adviseur ROT

Regionaal Hoofd Taakorganisatie 

Adviseur Taakorganisatie Omgevingsanali:

CRIP4 
RCC Breda

Adviseur BT
"Ik adviseer het Beleids Team over de te 
voeren communicatie aanpak. Brenghel 
beeld van buiten naar binnen op basis van 

de omgevingsanalyse. Ik adviseer de 

burgemeester over zijn/haar rol als boegbeeld."

Eén bron, één boodschap
www.vrmwb.nl



Brandweer Midden- en West- 
Brabant zoekt helden in deeltijd
BERGEN OP ZOOM - Opnieuw I» de brandweer Midden- en West-Brabant M 
campagne gestart voor de werving van nieuwe vrijwilligers Nieuw is dat de 
campagne vonedig Online is uitgeroid met de schijnwerpers op de 

brandweerposten in Ossendrecht. Klundert, Made en Waalwijk□H
Brandweermannen scheuren werkkloffie open en proberen zo 
nieuwe vrijwilligers te vinden

Brandweer
Midden- en West-Brabant 
zoekt Parttime Hero's

Of je nu letterlijk een mensenleven 
redt of een kat uit een boom, bij de 
brandweer ben je elke keer weer 
iemands held. Netwerken bij de 
brandweer is goed te combineren met 
je gewone baan. Zo ben je als Part
time Nero bijvoorbeeld ook fulltime 
kok, bloemiste of bedrijfsleider van 
een supermarkt! Een Parttime Nero is 
zeker geen 'amateur' brandweerman 
of -vrouw die onbetaald de klusjes 
moet opknappen voor de beroeps
brandweer. De opleiding en de werk
zaamheden zijn namelijk gelijk aan die 
van de beroeps.

Dit is de kernboodschap van de social 
media strategie voor de wervingscam
pagne voor brandweervrijwilligers 
'PartTime Nero's' die in 2018 voor 12 
brandweerposten gestart is.

WERVEN VIA DE SOCIAL MEDIA

Het werven van Parttime Nero's 
gebeurt via betaalde en organisch ge
plaatste advertenties op de social me
dia; Facebook, Twitter, Instagram en 
Linkedln. De campagne gaat per4tot 
6 brandweerposten tegelijk en duurt 
steeds twee weken. De resultaten zijn

verassend. Via social media kunnen 
we exact die doelgroep benaderen 
die we graag als collega's zien. 
Opvallend is dat een derde van de 
geïnteresseerden vrouw is terwijl zij 
van de gehele brandweerpopulatie 
nog geen 6% deel uitmaken. De wer
vingscampagne heeft een flink aantal 
goede kandidaten opgeleverd die 
inmiddels mee oefenen en/of in oplei
ding zijn. Wordt vervolgd in 2019.

4 VRMWB



De Parttime Hero 
campagne wordt on
dersteund door grote 
regionale en landelijke 
media-aandacht.

* w*.

r

¥

RESULTATEN TWEE WERVINGSCAMPA(

MEI EN SEPTEMBER 2018
• Werving voor 12 brandweer
• Doelgroep man/vrouw 20 to
• Twee weken lang, elke dag 1 

organisch geposte adverten 
meerdere social media kanal

• Bereik Facebook 100.000
• Bereik Instagram 62.500
• Bezoek website Parttime Hero 7.600
• Interesseformulier op de website bekeken 550
• Kosten 1.700 euro
• Totaal 77 sollicitanten, waarvan 18 kandidaten 

overgebleven

•/"Ito: •

I
kt
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Gebiedsgerichte aanpak
Ook in 2018 kreeg de gebiedsgerichte veiligheidsaanpak 

aandacht. Samen zijn we in staat om risico's weg te nemen 

en crises op de juiste wijze te bestrijden.

Samen met relevante partijen (over
heid, onderwijs en bedrijfsleven) 
brengen we risico's per gemeente 
(gebied) in beeld, kijken we vanuit 
verschillende invalshoeken naarde 
risico's en bepalen we onze prioritei
ten.

HOTSPOTS

De prioriteiten liggen vooral daar 
waar meerdere risico's samenkomen. 
Dan spreken we over hotspots. Denk 
bijvoorbeeld aan een chemisch indus
trieel bedrijf naast een zorginstelling, 
of een spoorlijn door een woonwijk 
waarover gevaarlijke stoffen worden 
vervoerd. Voorde 24 gemeenten in 
Midden- en West-Brabant zijn de 
hotspots per gemeente op een vei- 
ligheidsschets in kaart gebracht. Een 
aantal van deze schetsen gaven aanlei
ding voor een pi lot waarin de risico's 
vanuit verschillende perspectieven en 
met partners werden benaderd.

SAMEN AAN TAFEL

Veiligheid is één van de belangrijkste 
aandachtsgebieden voor de gemeen
ten. Dit doen ze niet alleen, maar met 
hun veiligheidspartners zoals politie, 
brandweer, GGD en met inwoners, 
ondernemers etc. Wat bedreigt ons 
en welke onveiligheiden ervaren wij 
in onze wijk/gemeente? Door samen 
te praten over (on)veiligheid ontstaan 
er inzichten, vertrouwen in elkaar en 
mogelijkheden om onze omgeving 
veiligerte maken. We zijn o.a. in het 
district de Markiezaten (8 gemeen
ten) met elkaar overveiligheid in ge
sprek gegaan. Vanuit verschillende in
formatiebronnen (feiten en beleving) 
zijn de veiligheidsrisico's in kaart 
gebracht op veiligheidsthema's en 
geprioriteerd. Dit is samengevat in 
een zogenaamd Integraal Veiligheids
plan Markiezaten waar vervolgens 
acties uit voortkomen om het samen 
veiligerte maken in de wijk/gemeente.

In 2019 willen we vaker met elkaar 
aan tafel en meer inzetten op de be
leving lokaal (burgers) om weerbaar
heid en redzaamheid te bevorderen.

OEFENING BURGERHULP IN DE ZORG

We merken steeds vaker dat de burger 
meehelpt bij incidenten. Als er bijvoor
beeld een ongeval plaatsvindt op de 
snelweg dan zijn burgers direct bereid 
om hulp te bieden door de weg af te 
zetten, iemand gerust te stellen etc. 
Burgers willen en kunnen participeren 
en daar moeten we gebruik van maken. 
Maar dat betekent ook iets voor ons als 
hulpverlener. Hoe kunnen we samen 
optrekken in veiligheid?

Ready2Help bood aan om hierover 
meete denken en doen. Ready2Help 
is een burgernetwerk, geïnitieerd door 
het Rode Kruis. Burgers die zich bij het 
netwerk aansluiten, zijn oproepbaar en 
inzetbaar in geval van een calamiteit.

6 VRMWB



mi

De gebiedsgerichte aanpak biedt kansen 
om met gemeenten, burgers, bedrijven, 
instellingen en overige externe partners in 
co-creatie samen te werken aan een inno
vatieve aanpak van veiligheidsvraagstuk
ken en daarvoor handelingsperspectieven 
te ontwikkelen. A

Zorginstellingen hebben vaak te 
weinig handjes aan het bed en als 
daar een calamiteit plaatsvindt dan 
is erte weinig personeel om hier 
goed op te kunnen reageren. Aan 
Ready2Help was de vraag of dit net
werk in de niet-acute sector ook kan 
helpen in de avonden, nachten en 
weekenden in geval van brand. In een 
oefening doorliepen burgers uit dit 
burgerhulpnetwerk samen met het 
Rode Kruis en collega's van de GGD/ 
GHOR en de veiligheidsregio een 
ontruimingsscenario in een zorg
instelling. Gebleken is dat burgers

zeker een rol kunnen spelen in geval 
van een calamiteit. In 2019 werken we 
dit verder uit.

BESTUURLIJKE THEMATAFELS

Sommige risico's zijn erg complex en 
raken verschillende partijen met ver
schillende belangen. In 2018 zijn we 
samen met bestuurders, deze risico's 
verder gaan onderzoeken. We zijn 
begonnen bij veiligheid op en rond 
het spoor. Door een aantal gemeen
ten in de regio loopt een treinspoor. 
Zowel qua personenvervoer als qua 
goederenvervoer spelen er heel wat

ontwikkelingen. Zijn we ons daarvan 
bewust en weten we wat dit betekent 
voor de veiligheid? Samen met vier 
burgemeesters, Prorail, Chemelot, de 
Provincie en experts uit de verschil
lende organisaties is bekeken welke 
risico's deze ontwikkelingen met zich 
meebrengen en welke bestuurlijke in
vloed de verschillende partijen hierop 
hebben om het voor de omgeving zo 
veilig mogelijk te maken. Ook in 2019 
zal deze aanpak op verschillende 
thema's worden toegepast.

SOCIAAL JAARVERSLAG 2018 7



8 VRMWB



Primeur met Rick, 
Richard en Kim

In 2018 zijn Rick, Richard en Kim gestart hun belevenissen bij de brandweerte delen 

met volgers op social media. Rick en Richard als vloggende brandweermannen en 

Kim als aspirant brandweervrouw in opleiding. Alle drie zijn ze trots op wat ze voor 

de brandweer doen en dat willen ze graag meer uitdragen.

RICK EN RICHARD

'Welkom en leuk datje kijkt naar 
weer een nieuwe vlog. Mijn naam is 
Rick en ik ben Richard en wij zijn de 
brandweervloggers uit Brabant'. Rick 
is parttime brandweerman bij post 
Raamsdonksveer en werkt daarnaast 
fulltime bij de politie. Richard werkt 
in de 24-uurs dienst van de post Bre
da en is daarnaast parttimer bij de 
post Hank. Beiden zijn enorm trots 
op hun werk en willen dat graag meer 
uitdragen. Zij staan hun volgers te 
woord via het YouTube kanaal van 
Brandweer Midden- en West-Bra- 
bant. In 2018 lieten De twee brand- 
weercollega's zijn de allereerste 
brandweervloggers van Nederland.
De vlogs gaan over het brandweer- 
werk. Bijvoorbeeld over het verschil 
tussen parttimers en beroeps, brand
preventie en de specifieke taken die 
sommige brandweercollega's hebben. 
Humor is een belangrijk ingrediënt.

KIM

Kim is lerares en in opleiding voor 
parttime brandweervrouw in Ossen- 
drecht. In het kader van de werving 
van onze parttime hero's brengt zij 
haar belevenissen als aspirant brand
weervrouw en haar brandweeroplei- 
ding in beeld op Instagram. Ook blogt 
zij op de website van de brandweer.

VOLG ZE

Volg Rick en Richard op ons YouTube 
kanaal: Brandweer Midden- en 
West-Brabant én op Instagram:
• @brandweermwb
• @rick_brandweermwb
• @richard_brandweermwb.

Kim kun je volgen via Instagram
• @kim_brandweermwb en via
• www.brandweer.nl/middenwest- 

brabant

SOCIAAL JAARVERSLAG 2018 9



Brand bij TUF 
Recycling Dongen

Zowel binnen als buiten op het terrein liggen de kunststof grasmatten hoog 

opgestapeld als op donderdagavond 11 oktober 2018 een zeer grote brand 

uitbreekt bij TUF Recycling in Dongen. Mensen in Dongen en ver daarbuiten 

zien enorme rookwolken en metershoge vlammen. ' un

Tuf Recycling recyclet kunstgrasmat
ten. Het bedrijf is in 2018, mede door 
een uitzending van Zembla, regelma
tig in het nieuws omdat er grasmatten 
illegaal opgeslagen zijn. In de week 
voorafgaand aan de brand maakt de 
gemeente Dongen bekend dat het be
drijf hier onmiddellijk een einde aan 
moet maken, anders wordt het geslo
ten. Eerderzijn ook al dwangsommen 
opgelegd.

EXTRA CRISISTEAMS INGEZET

Naast de gezondheids- en millieuef- 
fecten zijn het deze politiek-bestuur- 
lijke gevoeligheden die de brand bij 
TUF complex maken. Naast de gebrui
kelijke hulpverlening van brandweer, 
politie, GHOR en Crisiscommunicatie 
is een speciaal crisisteam ingezet om 
zich te buigen over de effecten van 
de brand zoals eventuele gevaarlijke 
stoffen in de rook. Daarnaast komt

het gemeentelijk beleidsteam in actie 
om de politiek-bestuurlijke gevolgen 
aan te pakken. Dat was fijn omdat de 
hulpverleners ter plaatse zich hele
maal kunnen richten op de brandbe
strijding.

LASTIGE BRAND TOCH GEBLUST

In eerste instantie verloopt de brand
bestrijding lastig. Het zand is al uit 
de matten geklopt en kan de intense 
kunsstofbrand niet dempen. De rollen 
met matten liggen hoog opgestapeld. 
Het bluswater kan niet naar de on
derste lagen doordringen en door het 
smeulen van de onderste lagen vatten 
de matten die bovenop liggen steeds 
opnieuwvlam. Buiten op het terrein 
is geen ruimte. De grasmatten kunnen 
niet naar buiten gesleurd worden om 
ze daar verder uit elkaarte trekken en 
te blussen.

GROOT AANTAL HULPVERLENERS AAN DE SLAG

Toch lukt het de brandweer de brand 
onder controle te krijgen. Vierenhalf 
uur na de eerste melding is het zover. 
Er is dan 'slechts' nog sprake van een 
smeulende brand. Het nablussen van 
de kunststof matten heeft nog dagen 
geduurd. Gelukkig zijn bij de brand 
geen alarmerende hoeveelheden 
gevaarlijke stoffen in het milieu ge
komen. Politiek bestuurlijk heeft de 
brand nog wel een flinke staart. Bij 
deze brand zijn 18 brandweervoer
tuigen ingezet en zijn ongeveer 150 
hulpverleners van brandweer, politie, 
ambulance, GHOR, Crisiscommuni
catie en bevolkingszorg aan de slag 
geweest.
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EB . . . we 37 echt grote incidenten.

ln 2018 hadden de voorbereidmgen
Opvallend dit jaar w ^ ^ brandweer,
met de multidiscip ina' Crisiscommuni-
politie. gemeente, GH°R en^^ ^ .n

catie op extreem w natuurbranden m de
januari, de hitte en f^omstoring en de

zomermaanden. be-lden in Tilburg, hielden
legionel'a ^tbraak'^ fezig. De brand bij
de gemoederen aa^ 9 de lekkage
kunstgrasmatten i^cycle^T^ maatscjiappelijl<e

bij Doel hebben.d®^p exD|0sie in het transfor- 
impact gehad. Ook d ^ de brand m
matorhuisje >n Berg . een school ontruimd

2.387
Brand -1347

Alarm 1.428
Dienstverlening 600

Ongeval 554
Leefmilieu 212
Gezondheid l51

vv:sre^-^"bareorde ”

Bezitsaantasting

Gaslek Udenhout 1
Grip 1 ♦

1 Brand zorgi 
i Grip 1

nstelling Udenhout

d0MtC" grand Drecht Coating Moerdijk 

1 Grip 2

Brand sigarettenloods
Bergen op Zoom I

CriPl 1 Waterlek vuunwerkbunker

\ Ulicoten
1 Grip 2

2.777
1.663
1.221

636
907
242

46
16

2

Brand Roosendaal 1

Gnp1 \ Bommelding Tilburg

1 Grip 1

Brand Hulskes Waalwijk I „ov,Ca!

1 Explosie en brand Yeuo
1 Bergen op Zoom

1 Grip 1

Stroomstoring Tilburg l

GnP \ Brand TUF Dongen

1 Grip 3

Grip 1 • BrandSteenbergen

Grip 1



Multidisciplinair 
Opleiden, Trainen en Oefenen

Bij de uitvoering van het jaarplan Moto 2018 hebben we meer activiteiten 

en meervariatie in de scenario's gebracht. Ook is er geëxperimenteerd 

met de vorm en de opzet van de verschillende activiteiten. Zo bestond 

bijvoorbeeld de oefening Mid-Air zowel uit een operationele oefening als 

een table-top oefening. Daarbij hebben we in het scenario op BT niveau 

een sprong in de tijd gemaakt.

2018 HEEFT GEZORGD 

VOOR VEEL VERRASSENDE E 

LEERZAME OEFENMOMENTE

t f

i m i),b

fokh i-MS.



MULTI OPLEIDEN TRAINEN EN OEFENEN AANTAL DEELNEMERS

• NNO Nationale Nucleaire oefening 52

• Mid-Air 300

• Basiscursus 50

• Co PI
• BRZO oefeningen 95
• CoPI Zorg 15
• CoPI Antea 20
• CoPI Decibel 25
• CoPIRosada 15
• CoPI Grensoverschrijdend Coirle 30

• Themasessie 230

• Trainingen functionarissen 85
primaire processen

• Systeemtest GRIP 3 Etten-Leur 100

• Bestuurlijke menukaart
• Opleidingen 37
• Trainingen 33
• GBT Oefeningen 100

• Introductiebijeenkomst 38
crisisbeheersing voor nieuwe 
collegeleden
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Mid-Air

Op16mei2018 vond de grote multidisciplinaire rampen

oefening Mid-Air plaats in Gilze en Rijen. Hier een overzicht 

van het operationele gedeelte van deze oefening.

SCENARIO

Een CH-47D Chinook helikopter met in totaal 27 perso
nen aan boord (POB) vliegt nog een circuit voor landing 
op runway 10. Tegelijkertijd komt vanuit het noorden 
een AS-532U2 Cougar helikopter met vijf POB en cargo 
(EOD kit met springstof) om ook via hetzelfde circuit 
te landen op runway 10. Echter door onduidelijke om
standigheden komen de twee toestellen in het circuit 
ter hoogte van crash coördinaat D 15 met elkaar in 
aanraking. De Chinook maakt een crashlanding in de 
wijk Aeroparc in Rijen en raakt hierbij een appartemen
tengebouw in de Ericssonstraat en komt terecht op een 
personenauto. De Cougar raakt in een nog enigszins 
gecontroleerde vlucht en komt op de vliegbasis met een 
harde landing terecht op het platform bij gebouw 342. 
Hierbij raakt de lading in het toestel los en deze valt 
gedeeltelijk door de openstaande deur naar buiten.
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h. 60 230 Bereikte personen 
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De 10 beste facebook 

berichten 2018

1 INTERNET ROUTER

OO70
1160.230 

48 x gedeeld

3 MOED EN DAAD

KRACHT

00312 
1118.183 

110 x gedeeld

5 DOOR HET OOG 

VAN DE NAALD

OO108
1115.351 

73 x gedeeld

7 BRANDWEERMAN/ 

VROUW GEZOCHT

0044 
1X13.972 

32 x gedeeld

9 DROOGTE

0096 
1X12.066 

38 x gedeeld

2 SPELCOMPUTER

OO70

lx 19.060
36 x gedeeld

• 4 EXTREEM WEER

0016 

lx 15.878
• 20 x gedeeld

6 PARTTIME HERO

OO 142
lx 14.186 
37 x gedeeld

8 BRANDWEER- 

VLOGGERS

OO 380 
ll 12.442 

46 x gedeeld

10 PARTTIME HERO

OO105

lx 11.866
50 x gedeeld

Onze social 

successen in 2018

2018 was een dynamisch jaar voor 
onze social media. Zo hebben we de 
brandweervloggers mogen verwelko
men en een nieuw kanaal opgestart, 
Youïube. Ook hebben we in 2018 
twee keer een wervingscampagne 
voor parttime hero's geheel op social 
media uitgevoerd. Dit heeft veel 
sollicitaties opgeleverd.

Maar naast het oprichten van een 
nieuw kanaal, vlogs en de campagnes 
hebben we natuurlijk ontzettend veel 
berichten geplaatst (gemiddeld 3,2 
per dag), verspreid over 10 kanalen 
voor onze twee merken: Brandweer 
MWB en Veiligheidsregio MWB. Deze 
berichten stonden er niet zomaar. We 
hebben creatieve teksten geschreven, 
goed nagedacht over de boodschap 
en de mooiste foto's erbij gezocht. 
Onze beloning? 6381 nieuwe volgers / 
abonnees die zich hebben gebonden 
aan onze organisatie en ons blijven 
volgen.
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Samen zien we meer dan alleen
Informatiemanagement in dc. w_^^jiorgketen Brabant

GHOR Brabant 
Midden-West- 
Noord in 2018

PROJECT INFORMATIEMANAGEMENT ACUTE ZORG

Binnen het project Informatiemana
gement werkten we in 2018 met onze 
acute netwerkpartners toe naar een 
gezamenlijk, actueel gedeeld beeld. 
Om dit mogelijk te maken zijn het 
Landelijk Crisismanagement Systeem 
- Geneeskundige Zorg (LCMS-GZ) 
en de Informatiecoördinator (ICo) 
geïntroduceerd. Het systeem is ver
volgens doorontwikkeld voor toepas
sing binnen de regio en er is gestart 
met de opleiding van de ICo's. Op 
grond hiervan wordt effectieve be
sluitvorming in crisissituaties straks 
gefaciliteerd. Door de invoering van 
deze nieuwe werkwijze ontstaat

meer ruimte voor oordeelsvorming en 
scenario-denken binnen (crisis)teams. 
Vanaf maart 2019 wordt gestart met 
het delen van informatie via LCMS-GZ.

MONITORING ZORGCONTINUÏTEIT ACUTE KETEN

GHOR Brabant Midden-West-Noord 
heeft in 2018, samen met GHOR Bra- 
bant-Zuidoost en het Netwerk Acute 
Zorg Brabant (NAZB), de 'Regionale 
Planvorming Zorgcontinuïteit' op
gesteld. Vanuit deze planvorming 
wordt samenwerking gefaciliteerd als 
voorbereiding en reactie op periodes 
met beperkte personele capaciteit 
en/of een verhoogde zorgvraag. De 
aanleiding voor het regioplan was de

griepepidemie 2017/2018 en haar 
weerslag op de zorgsector. Uit een 
evaluatie kwam namelijk naar voren, 
dat de problemen waarmee zorgin
stellingen tijdens deze periode te 
maken hebben gehad, niet enkel op 
individueel niveau op te lossen zijn.
De gehele acute zorgketen moet in 
vergelijkbare situaties gezamenlijk de 
schouders eronder zetten om de be
schikbaarheid en continuïteit van de 
acute zorg te waarborgen.

Op basis van de planvorming zijn de 
Brabantse GHOR-bureaus in decem
ber gestart met de uitvoering van de 
wekelijkse monitoring van de capaci-
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5 JAAR (CRISIS)CONTACT 
MET VOLCKAERT

Ter gelegenheid van vijfjaar oefening crisiscontact geeft deie 

poster informatie over jullie deelname aan de oefening, 

voorbereiding op crises en het contact met de GHOR.

V
r j

'016

teit in de acute keten. Het Regionaal 
Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) 
beoordeelt de situatie op basis van de 
geformuleerde escalatieladder.

RELATIE-OPBOUW MET GEMEENTEN

In 2018 heeft de GHOR zich ingezet

L A
UITVAL DRINKWAIE

kCTPERSOON CRISISPLAN CRISISORGANISATIE
R DE GHOR

VULLING
GHOR4ALL

OPLEIDEN
TRAINEN - OEFENEN

om nog sterker in verbinding te ko
men met de gemeenten uit haar regio. 
De relatiebeheerder gemeenten is in 
gesprek gegaan met alle adviseurs 
veiligheid om te horen welke crisis- 
gerelateerde vraagstukken er bij de 
gemeenten spelen. Op basis hiervan 
heeft zij bekeken hoe de GHOR hier
bij kan ondersteunen en adviseren. 
Verder is input geleverd voor beleid 
en met regelmaat samengewerkt tij
dens verschillende crisisgerelateerde 
bijeenkomsten.

5 JAAR (CRISIS)CONTACT EN HERNIEUWDE 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

GHOR Brabant Midden-West-Noord 
stond eind 2018 stil bij een mijlpaal, 
te weten 5 jaar (crisis)contact met 
zorginstellingen in de regio. Tege
lijkertijd is de samenwerkingsover
eenkomst tussen de GHOR met alle 
zorginstellingen herzien en opnieuw 
getekend voor de komende 2 jaar. 
Twee mooie momenten waar wij 
graag gepast aandacht voor wilden

vragen. Dit is gebeurd via een maat- 
werkposter, die is verzonden aan alle 
partners die deel hebben genomen 
aan crisiscontact-oefeningen van 
2014 tot en met 2018. Op deze poster 
staat beschreven hoe de betreffen
de zorginstelling heeft gepresteerd 
tijdens de crisisoefening. Er zijn plus
punten en aanbevelingen voor ver
betering vermeld. Hiermee kan elke 
zorginstelling dus heel gericht aan de 
slag.

►
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Ambassadeurs 
brandveilig leven
Onze netwerken ontwikkelen, uitbreiden en onderhouden krijgt onverminderd 

onze aandacht. Want samen bereiken we de burger makkelijker en dragen we 

beter bij aan haar bewustwording als het gaat om (brand)veiligheid.

Samen maken we de regio veiliger!

AMBASSADEURS

We werken graag met ambassadeurs: 
zij hebben toegang tot netwerken die 
anders moeilijk bereikbaarzijn. We 
trainen en begeleiden deze ambas
sadeurs en zij brengen de kennis en 
kunde over daar waar we het verschil 
kunnen maken.

SUCCESSEN 2018

Een paar successen om te delen: in 
de gemeente Oosterhout zijn 600 
huisbezoeken gedaan en 750 rook
melders gehangen. In Drimmelen zijn 
80 huisbezoeken gedaan door slechts 
2 ambassadeurs. In Breda 32 voor
lichtingsactiviteiten verzorgd door 
de ambassadeurs waarbij bijna 1.300 
burgers bereikt zijn. Ook zijn er40 
huisbezoeken afgelegd. In Roosen
daal wordt het ambassadeursproject 
weer2 jaarfinancieel gesteund door 
de gemeente. Gemeente Bergen op

Zoom is een plan aan het maken om 
aan de slag te gaan met maatschappe
lijke continuïteit. Er zijn 200 huisbe
zoeken in Oisterwijk en Moergestel 
gedaan en in de gemeente Dongen 
zijn circa 7 ambassadeurs actief.

STATUSHOUDERS

In Goirle loopt een bijzonder project. 
De werkgroep opvang statushouders 
(WOS) heeft met ons samenwerking 
gezocht om te kunnen investeren in 
de veiligheid van statushouders. Aan
gezien dit een kwetsbare en moeilijk 
bereikbare groep mensen is, hebben 
we deze samenwerking aangegrepen 
en zijn nu zoekende naar een succes
volle werkvorm. Het uiteindelijke 
doel is om via de statushouders al
lochtonen bewust te maken van hun 
veiligheid. Via het project Brandweer 
op School willen we de kinderen van 
de statushouders bereiken om zo de

boodschap naar de ouders sterker 
weg te kunnen zetten.

ZELF OOK AMBASSADEUR

Ook onze eigen organisatie staat bol 
van de ambassadeurs: onze eigen 
vrijwilligers! Verschillende vrijwilli- 
gersposten zijn heel actief bezig met 
de bewustwording brandveilig leven. 
Zij voeren huisbezoeken uit, geven 
voorlichting en zijn zichtbaar in de 
omgeving. In 2018 zijn ervele 'open 
deuren dagen' geweest: brandweer
posten zetten de deuren van hun ka
zerne open en verwelkomen publiek 
om onder andere in gesprekte gaan 
over brandveiligheid. Een succesvol 
initiatief waarmee we ook in 2019 
doorgaan.
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Informatie delen en 
vermenigvuldigen

Het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) levert een bijdrage aan een veilige 

regio door informatiedeling en -vermenigvuldiging mogelijk te maken. Het delen en 

vermenigvuldigen van informatie willen we voortdurend blijven ontwikkelen zowel 

binnen de organisatie als tussen de organisatie en onze partners.

MOOIE STAPPEN IN 2018

In 2018 zijn al mooie stappen gezet 
voor het VIK; we hebben een stabiele 
omgeving waarin we kaartlagen laten 
zien en waarbinnen met regelmaat 
nieuwe features worden opgeleverd. 
De crisisorganisatie maakt waar nodig 
al gebruik van de informatie die we 
ontsluiten. Eén van de belangrijkste 
'winst' punten is de bewustwording 
in de organisatie; steeds meer werk
nemers zijn zich bewust van de kansen 
die ervoor hen liggen in Informatie 
gestuurde Veiligheid (IGV). Daardoor 
raken steeds meer mensen op een 
positief kritische manier betrokken 
bij IGV en bij het VIK.

VIK-TEAMS ONDERSTEUNEN

Het VIK kent op dit moment 2 grote 
knooppunten in onze regio; op de 
Meldkamer onder leiding van de 
CaCo's (het VIK-OCM) en binnen de 
veiligheidsregio (het VIK-VR).
Het VIK ondersteunt de CaCo's bij

hun werk en zij leveren hele waarde- 
volle input voor de dóórontwikkeling 
van de operationele kant van het 
VIK (evenement- en incident 
gestuurde informatie). Voor het 
VIK-VR zijn intern mensen geworven 
die een aantal uur per week het 
VIK-VR bemannen; zij doen dit op 
tijdelijke basis om al doende te 
leren wat we aan kennis en kunde 
nodig hebben. Een aantal van hun 
taken zijn het maken van week- en 
bestuurlijke rapportages, vraag 
gestuurde analyses uitvoeren en de 
informatiestromen in de organisatie 
beschrijven. De focus van deze 
analisten ligt op het in kaart brengen 
van kwetsbaarheden en risico's in 
onze regio.

SAMENWERKING UITBREIDEN

De VIK applicatie toont nu al veel 
(operationele) informatie die relevant 
is voor de veiligheid in de regio. De 
applicatie is zo aansprekend dat we

in 2018 al concrete stappen hebben 
gezet om samen te werken met VR 
Zuid-Limburg en VR Limburg-Noord. 
Daarnaast zijn er ook verkennende 
gesprekken met VR Zeeland, VR 
Brabant-Noord en VR Brabant Zuid
oost gestart.

GESTAAG DOOR IN 2019 

In 2019 We willen het VIK graag 
verder ontwikkelen als analyse tooi, 
waarbij we de data zoveel mogelijk als 
kaartlaag tonen. Om dit te doen gaan 
we instrumenten ontwikkelen en 
inzetten voor het zoeken naar gegevens 
en voor het duiden van de informatie. 
Daarnaast gaan we het VIK ook meer 
naar buiten toe openstellen, zodat 
onze partners van dezelfde informatie 
gebruik kunnen maken.

24 VRMWB



Netwerkdag december 2018.

SOCIAAL JAARVERSLAG 2018 25



Korte berichten

RISK FACTORY

In nagebootste praktijksituaties er
varen leerlingen van groepen 7 en 8 
hoe om te gaan met onveilige situa
ties én hoe concreet te handelen. Dat 
gebeurt aan de hand van interactieve 
geënsceneerde scenario's die bezoe
kers aan de Risk Factory op een realis
tische manier aan den lijve ondervin
den. In Twente is al een Risk Factory 
actief en vanaf mei 2019 start er een 
in Limburg Noord. Daar waar men zich 
in Twente vooral richtte op veilig
heid, verbreedt Limburg Noord haar 
perspectief naar ook gezondheid. In 
Midden- West-Brabant is het idee om 
hiernaast ook hetthema duurzaam
heid mee te nemen, daar waar dit de 
gezondheid en veiligheid raakt.
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In 2018 heeft het algemeen Bestuur 
van Veligheidsregio MWB opdracht 
gegeven om een haalbaarheidsonder
zoek te verrichten naar de Risk Factory 
in onze regio.

Een Risk Factory is niet van de veilig- 
heidsregio alleen, maar zij kan vanuit 
haar netwerkfunctie de deskundig
heid van partners zoals de GGD, Po
litie, Omgevingsdienst, Waterschap, 
Provincie, maar ook van scholen en 
partijen als Veilig Verkeer Nederland, 
ANWB en verzekeraars bundelen.

WHAT MAKES ME TICK?

Als veiligheidsregio zetten we in op 
het vergroten van de redzaamheid 
van onze inwoners. Dat betekent dat 
we moeten weten wat hen triggert 
om iets aan hun eigen redzaamheid te 
willen doen. In 2018 hebben we daar
om in samenwerking met Avans Hoge
school een onderzoek verricht naarde 
(digitale) mogelijkheden om burgers 
(vrijwilligers) in te zetten in de wer
king en organisatie van rampen
bestrijding en crisisbeheersing.
De onderzoeksvraag die in eerste 
instantie centraal staat is wat jonge 
burgers (in de leeftijd van 18 tot 30 
jaar) beweegt om zich vrijwillig in te 
zetten ten tijde van een ramp of cri
sis. Daarnaast willen we antwoord op 
de vraag hoe we als veiligheidsregio 
het beste in contact kunnen komen 
en blijven met deze groep en hen 
in kunnen zetten. Resultaten uit dit 
praktijkonderzoek zijn in 2019 be
schikbaar.

26 VRMWB



SAMEN NATUURBRANDEN BESTRIJDEN

Zomer 2018 stond in het teken van 
extreme droogte en als gevolg daar
van een groot aantal natuurbranden.
In juni en juli waren dat er in Neder
land ruim 2.800, meer dan een ver
dubbeling ten opzichte van vorig jaar. 
Bij zes grote natuurbranden, waaron
der die in de Loonse en Drunense Dui
nen, riep de brandweer de hulp in van 
het landelijke Fire Bucket Operations 
(FBO)-team en het Defensie Helikop
ter Commando (DHC) op vliegbasis 
Gilze-Rijen voor blussing met helikop
ters. In totaal dropten de helikopters 
bijna 2 miljoen literwater. Een waar- 
devolle samenwerking.

EXTRA ALERT

In regio Midden- en West-Brabant 
werd de brandweer in juni enjuli dit 
jaar 39 keer gealarmeerd voor een 
natuurbrand. Wij waren in die periode 
extra alert en schaalden bij elke mel

ding van natuurbrand direct o 
veel materieel om snelle uitbreiding 
te voorkomen. Zo viel de schade aan 
de natuur mee en bleef beperkt tot 
maximaal enkele honderden vierkante 
meters.

ZEER GROTE NATUURBRAND OEFENING

Op 18 oktober oefenden we samen 
met Veiligheidsregio Noord- en 
Oost-Gelderland (VNOG) en de 
Koninklijke Luchtmacht in natuurge
bied De Utrecht in Hilvarenbeek en 
Reusel-de Mierden. Er woedde zoge
naamd een zeer grote natuurbrand.
De brandweer vraagt ondersteuning 
van FBO en Defensie zet een Cougar 
en Chinook in om in één keer heel 
veel water op de brandhaarden aan te 
brengen. Deze oefening kreeg op 20 
oktober een vervolg waarbij we op de 
grond de bestrijding van een fictieve 
natuurbrand nabootsten.

MAAK VAN JE ROZE WOLK GEEN ROOKWOLK

De landelijke brandpreventieweken 
2018 stonden in het teken van brand
veiligheid bij jonge gezinnen. Juist 
jonge gezinnen lopen de meeste 
kans op brand in huis. In een gezin 
met kleine kindjes is ervaak drukte 
in huis. Dat maakt ook de kans dat er 
wat fout gaat groter. De hele maand 
werden tips gegeven om van je roze 
wolk geen rookwolkte maken.

Ook in Midden- en West-Brabant 
stapte de brandweer met felicitaties 
en makkelijk toepasbare tips voor een 
brandveilige start met haar samen
werkingspartners af op jonge ouders. 
Zo brachten een aantal burgemees
ters kersverse gezinnen een bezoek 
aan huis.
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Wat brengt 2019?

"Samen maken we de regio veiliger" is en blijft onze missie. Wij werken hecht 

samen met hulpverleners, bestuurders, ondernemers en inwoners aan een veilige 

en veerkrachtige samenleving. We houden risico's voorspelbaar en hanteerbaar 

door de samenleving erop voorte bereiden, de juiste middelen in te zetten en bij 

te dragen aan herstel.

Samen werken we aan veiligheid 
en veerkracht. Dit doen we langs 3 
pijlers. Dit doen we met een gereed
schapskist vol instrumenten (kennis 
en ervaring) waar we goed in zijn en 
waar we aan blijven werken. Boven
dien hebben we als basis een wendba
re en duurzame organisatie.

PIJLER 1 : STIMULEREN VAN REDZAAMHEID IN 

DE SAMENLEVING

De basis van een veilige en veerkrach
tige samenleving zijn de mensen die 
er wonen, werken, ondernemen en 
studeren. In een redzame samenle
ving zijn de inwoners, ondernemers 
en zorgverleners zich bewust van 
(brand)veiligheid en weten zij wat zij 
daaraan zelf kunnen bijdragen.
In 2019 investeren we o.a. in het be
wust maken van de samenleving van 
de risico's in hun omgeving en daarbij 
passende handelingsperspectieven 
door gerichte communicatie en bele- 
vingsonderwijs.

PIJLER 2: BIJDRAGEN AAN EEN VEILIGE 

LEEFOMGEVING

Een veilige leefomgeving creëer je 
niet alleen, maar samen. Inwoners, 
ondernemers, zorg- en hulpverleners, 
iedereen draagt zijn steentje bij.
De regierol ligt bij de gemeenten.
In 2019 investeren we o.a. de samen
werking met gemeenten en partners 
door het beschikbaar stellen van onze 
kennis en ervaring (gereedschaps
kist), onze informatiepositie en ons 
netwerk.

PIJLER 3: LEVEREN VAN EEN HULPVAARDIGE 

EN SLAGVAARDIGE INZET

Wij bieden slagvaardige en vakbe
kwame veiligheidszorg bij incidenten, 
rampen en crisis. Daarbij ondersteu
nen we onze bestuurders, die verant
woordelijk zijn voor de beheersing 
van een calamiteit en zorg hebben 
voor hun bevolking.

In 2019 investeren we o.a. in het 
veilig en effectief optreden door onze 
paraatheid te versterken. Onder pa
raatheid verstaan we de beschikbaar
heid van personeel, de geoefendheid 
van de teams, de beschikbaarheid van 
materieel en de informatiepositie.
Via het programma Expeditie JIJ on
derzoeken wij samen met vrijwilligers 
hoe we hen gemotiveerd, vakbe
kwaam en gedreven houden hun werk 
te doen in een continu veranderende 
samenleving.
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AMBITIE VEILIGHEIDSREGIO MWB

Wij zijn een betrouwbare partner in veiligheid en veerkracht:
• Ons advies is essentieel in de voorbereiding op rampen en crises en 

bij het signaleren en oplossen van veiligheidsvraagstukken;
• Wij leveren 24/7 adequate hulpverlening;
• Wij zijn wendbaar in een continu veranderende maatschappij.

r SAMEN WERKEN AAN VEILIGHEID EN VEERKRACHT

Wij zijn een betrouwbare partner in veiligheid en veerkracht

Stimuleren 
redzaamheid in 
de samenleving

Bijdragen aan 
veilige leefom
geving

Leveren van 
hulpvaardige en 
slagvaardige inzet

Gereedschapskist

Wendbare & Duurzame organisatie



Bekijk de animatie 
Veiligheidsregio MWB.

VEILIGHEIDSREGIO
Midden- en West-Brabant

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 
Postbus 3208, 5003 DE Tilburg

Bezoekadres
Doornboslaan 225-227, 4816 CZ Breda 
T 088 22 50 000

communicatie@vrmwb.nl
vrmwb.nl


