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De multidisciplinaire planvorming binnen Veiligheidsregio IJsselland is toe aan een update.
Samen met de kolommen is er binnen het Veiligheidsbureau de afgelopen maanden hard
gewerkt aan een nieuw basisformat voor multidisciplinaire planvorming. De eerste plannen
hebben inmiddels een nieuw jasje gekregen, en graag leggen we de onderdelen uit zodat je
er als crisisfunctionaris optimaal gebruik van kunt maken op het moment dat het nodig is.

Operatie vs. bestuur
De nieuwe planvorming is niet langer opgesteld per doelgroep: CoPI, ROT of BT. In plaats
daarvan is er een onderscheid gemaakt tussen operatie en bestuur, in de lijn van het
Crisisplan 2020-2023. Op basis van de inhoud en behoefte (type incident of crisis), kan het
crisisteam de relevante planvorming erbij pakken. In de praktijk zal het CoPI vooral gebruik
maken van de operationele kaart, en het ROT en BT de bestuurlijke kaart.

Drietrapsraket
Om de leesbaarheid en het gebruik in de acute fase te bevorderen is de informatie op elke
kaart opgeknipt in drie onderdelen in drie herkenbare kleuren:

Met deze herkenbare drietrapsraket heb je als crisisfunctionaris altijd direct de meest
belangrijke informatie paraat.

Onderdelen
De nieuwe planvorming is flexibel, en de inhoud en indeling kan verschillen per onderwerp.
We streven ernaar om in elke kaart de volgende onderdelen op te nemen:
▪ Duiding crisis: korte omschrijving van het type crisis of incident, om te helpen bij het
analyseren en duiden van de hoeveelheid informatie op de kaart.
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Uitgangspunten (commanders intent): de commanders intent beschrijft op heldere
wijze de gewenste uitkomst van de crisis. Door als crisisteam uitgangspunten vast te
stellen, bied je houvast en help je het team effectief te handelen.
Checklist gouden uur: de checklist functioneert als een mogelijk ‘afvink lijstje’.
Hebben we aan alles gedacht? Zijn we iets vergeten? Welke informatie willen we
multidisciplinair met elkaar delen?
Bijzonderheden crisisstructuur: per multidisciplinair proces wordt enkel benoemd
wat de bijzonderheden of afwijkingen zijn van de crisisstructuur. Als er geen
bijzonderheden zijn, werken we zoals beschreven in het Crisisplan 2020-2023.
Kritieke momenten (gamechangers): gamechangers zijn gebeurtenissen die ervoor
zorgen dat het verloop, effect of de omstandigheid van de crisis ingrijpend verandert.
Voorbeelden zijn het weer, aantal slachtoffers of betrokkenheid van asbest.
Sleutelbesluiten / maatregelen: dit onderdeel laat mogelijke sleutelbesluiten of
maatregelen zien die in de respons kunnen worden genomen, wie hier
verantwoordelijk voor is en wie hierover communiceert.
Bijzondere stakeholders: crisispartners die een belangrijke rol vervullen vanwege
hun (functionele) verantwoordelijkheid worden benoemd, evenals mogelijke
afspraken die bestaan over het afvaardigen van liaisons aan crisisteams.
Cascade-effecten: cascade-effecten beschrijven onvermijdelijke en soms
onvoorziene gebeurtenissen als gevolg van een crisis. Soms zijn deze direct
zichtbaar, soms pas op langere termijn. Door cascade-effecten te identificeren, kan
het crisisteam mitigerende maatregelen treffen.
Monodisciplinaire bijzonderheden: bijzondere aandachtspunten per kolom
(brandweer, politie, geneeskundig, bevolkingszorg, communicatie).
Relevante informatiebronnen: directe links naar andere relevante planvorming,
informatiebronnen of geo-kaarten. Denk aan mono-plannen, planvorming van
crisispartners of bestuurlijke netwerkkaarten.
Referentiescenario’s / leerpunten: om het lerend vermogen te stimuleren, delen we
relevante scenario’s van vergelijkbare incidenten en/of leerpunten die uit (landelijke)
evaluaties naar voren komen en waar het crisisteam van kan leren bij de inzet.
Achtergrond informatie: variabele component waar interessante informatie gedeeld
kan worden. Deze informatie is nice to know, en niet noodzakelijk voor de bestrijding.

Proces
In de komende maanden wordt alle multidisciplinaire planvorming omgezet naar het nieuwe
format. De plannen zijn te vinden in de Handboek-app onder de multi-sectie, en de
bibliotheek-functie van LiveOpX. Voor enkele plannen, zoals de rampbestrijdingsplannen,
maken we ook een voorbereide activiteit in LCMS. Multidisciplinaire planvorming die we
samen maken met andere regio’s (Oost-5), komen in hetzelfde format en krijgen dezelfde
look and feel. Hiermee creëren we uniformiteit in multi operationele voorbereiding in OostNederland en zetten we stappen in bovenregionale samenwerking.
We zijn benieuwd naar jullie (operationele) ervaringen met dit nieuwe format! Werkt het, kun
je ermee uit de voeten of mis je nog iets? We horen graag van je! Neem contact met ons op
via crisisorganisatie@vrijsselland.nl.

