
1 
 

VERSLAG JAARLIJKSE NETWERKDAG CRISISBEHEERSING EN OTO LIMBURG 

26 SEPTEMBER 2017 TE ROERMOND 

 

Dinsdag 26 september was het weer zover. Een zonovergoten dag waarop meer dan 70 

functionarissen van zorginstellingen in Limburg elkaar troffen in de Oolderhof te Roermond voor de 

jaarlijkse netwerkdag crisisbeheersing. De projectgroep OTO onder leiding van Clarien Schoeren had 

een mooi en afwisselend programma voorbereid. 

Ochtendprogramma 

De dag kende een verrassende aftrap. Cynthia op den Brouw met hulphond Biba verwelkomden de 

deelnemers. Een hulphond die is getraind om iemand met lichamelijke beperking te assisteren bij 

allerlei activiteiten in het dagelijks leven. Biba bleef de hele dag aanwezig om te (ge)wennen aan en 

rustig te blijven in de menigte. 

Na Biba’s optreden nam Clarien Schoeren het woord. Zij blikte terug op de Limburgse OTO prestaties 

van het afgelopen jaar. Mooi te zien hoe de diverse kennisplatforms zich hebben doorontwikkeld. 

Clarien accentueerde enkele innovaties: de thermometer incident preparatie, het regionaal 

evacuatie plan, de business impact analyse, het format OTO jaarplan, het kennis en advies centrum,  

de opleiding liaison COPI, de opleiding operationeel crisiscoördinator en de HBO 

leiderschapsleergang crisisbeheersing. Daarna blikte zij vooruit in 2018, waarbij zij een toelichting gaf 

op o.a. het Leerhuis OTO Limburg. Alle deelnemers ontvingen van haar het concept OTO jaarplan 

2018 in fraaie huisstijl, met het verzoek hier kennis van te nemen en eventuele suggesties ter 

aanvulling/verbetering aan haar door te geven.  Op haar laatste PowerPoint sheet werd beeldend 

weergegeven hoe Clarien en Ruth Jongen met ‘kano’ de golven van de wilde ‘OTO-zee’ trotseerden. 

De volgende spreker was Frank Klaassen, directeur publieke gezondheid veiligheidsregio Limburg-

zuid en tevens directeur van die veiligheidsregio. Frank ging in op de actuele ontwikkelingen en de 

toekomst van de veiligheidsregio en de ketenregisseur GHOR. Uit zijn presentatie bleek duidelijk dat 

de veiligheidsregio op zoek is naar een nieuwe identiteit. Het zijn onzekere en turbulente tijden 

waarin we verkeren en kleine incidenten worden via de (social) media snel uitvergroot. Er is een 

verschuiving zichtbaar van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing, er ontstaan 

meer kwetsbare groepen, de vitale infrastructuur wordt bedreigd en daar moet de regio met haar 

risicoanalyse, planvorming, OTO activiteiten en professioneel leiderschap op inspelen. De GHOR die 

opereert op het snijvlak van openbaar bestuur, veiligheid en gezondheidszorg zal binnen deze 

complexe omgeving zich als netwerkregisseur steeds beter moeten gaan profileren, zo stelde Frank 

Klaasen. Als toetje van zijn voordracht ging hij nog even in op de Limburgse onrust rond de 

ontwikkelingen bij de Belgische kerncentrale Tihange en de op handen zijnde verstrekking van 

jodium tabletten. 

Na een korte pauze nam Professor Manon Ruijters, hoogleraar leren en organisatieontwikkeling het 

woord. Op inspirerende en interactieve wijze maakte zij ons duidelijk dat leren een vak is. 

Kernvragen waren: wat is mijn manier van leren en ontwikkelen? Hoe kom ik tot goede keuzes in 

leerinterventies, passend bij een bepaalde doelgroep? Hoe weet ik, als leidinggevende dat de 

interventies bijdragen aan de gewenste effecten? Hoe zorgen we ervoor dat mensen zelf 

verantwoordelijkheid nemen voor hun leren? En hoe organiseer ik het informele leren in 

organisaties. Als rode draad in haar presentatie hanteerde Manon de uitkomsten van de online 

leerscan die helaas (nog) niet door iedereen was ingevuld. Met behulp van deze scan verkrijg je een 
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mooi inzicht in het eigen leerprofiel, je leervoorkeuren en denkgewoonten. Aan het einde van de 

presentatie werden er door Manon nog enkele praktische tips meegegeven: voorkom dat het leren 

belerend wordt, ken jezelf en onderzoek, verbaas en verwonder je over het leren van de ander. 

Powerpitches 

Het ochtenddeel van het programma werd afgesloten door een powerpitch over het Kennis en 

Adviescentrum OTO Limburg . De pitch werd verzorgd door Ruth Jongen en Fred Körver. Duidelijk 

werd dat ‘KANO’ nog in ontwikkeling is en een prachtige online tool is om het omvangrijke OTO 

(stimulerings)programma Limburg voor de zorginstellingen te faciliteren. Kortom, een professionele 

kennis- en databank waar we niet meer zonder kunnen. 

Omdat er een powerpitch uitviel gaf dagvoorzitter Gert-Jan Ludden nog een mini pitch. Hij 

accentueerde het belang dat bestuurders van zorginstellingen een visie en beleidsuitgangspunten 

formuleren ten aanzien van crisisbeheersing en integrale veiligheid binnen de zorginstelling. Een 

mission statement veiligheid zorginstellingen kan hierbij helpen. Gert-Jan zal dit Mission Statement 

de deelnemers aanreiken en roept op eventuele reacties bij hem in te dienen. 

Workshops 

Na de lunch werden de deelnemers in de gelegenheid gesteld twee workshops te volgen. Er was 

daarbij keuze uit 5 mogelijkheden. Een korte impressie: 

Workshop 1 ging over het regionaal evacuatie plan (REP) en werd gegeven door Hub van Mulken en 

Patrice Wijnands. Mooi te zien hoe het kennisplatform V&V Zuid Limburg een innovatief digitaal 

systeem heeft ontwikkeld dat een (grootschalige) evacuatie van bewoners van verpleeg- en 

verzorgingshuizen kan ondersteunen. In het REP is in hoge mate voorbereid waar de getroffenen bij 

een evacuatie naar toe kunnen, hoe het transport is geregeld, hoe in extra medicatie kan worden 

voorzien, hoe de verwanten van de slachtoffers worden geïnformeerd en op welke wijze sturing 

wordt gegeven aan de evacuatie. Het REP kan ook voor andere zorginstellingen worden gebruikt. Het 

REP is nog in ontwikkeling en zal naar verwachting in de loop van 2018 worden geïmplementeerd. 

Het project wordt begeleid door Cynthia op den Brouw. 

In Workshop 2 maakten de deelnemers kennis met de nieuwe opleiding operationeel crisis 

coördinator “Golden Hour”.  De workshop werd gegeven door Dennis van Heerden en Kevin 

Conemans. Als een ramp of crisis de zorginstelling raakt, is er in het eerste uur (Golden Hour) altijd 

sprake van onzekerheid, onduidelijkheid en stress. In die opstartsituatie is het van essentieel belang 

dat de juiste maatregelen worden genomen. Dat vereist vakmanschap en de ‘operationeel crisis 

coördinator’ van de zorginstelling speelt daarin een cruciale rol. De crisiscoördinatoren van het 

Zuyderland ziekenhuis hebben het initiatief genomen om samen met Dennis en Kevin voor deze 

functionaris een professionele opleiding te ontwikkelen. Door middel van de BOB-systematiek, 

LOODS, het mentaal prestatieplan en de VR bril konden de deelnemers kennismaken met de inhoud 

van deze nieuwe opleiding. 

Workshop 3 werd verzorgd door Jill van der Pas en Mart van Iersel. Met behulp van de computer 

konden de deelnemers aan de workshop zelf oefenen met de ISEE simulator Interactive Simulation 

Emergency Exercises). Een digitaal oefenmiddel voor de simulatie van triage, behandelingen en 

transport bij logistieke processen tijdens calamiteiten. Aan de hand van plattegronden, situatiefoto’s 

en kaarten met daarop patiënten e.d. simuleert ISEE een calamiteit. ISEE kan zowel prehospitaal als 

hospitaal worden ingezet en wordt onder meer gebruikt voor oefeningen in grootschalige 

geneeskundige bijstand (GGB), het ziekenhuis rampen opvangplan (ZIROP), het 
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gewondenspreidingsplan (GSP) en de bedrijfshulpverlening (BHV). ISEE kan zowel individueel als 

groepsgewijs worden getraind en is een geliefd hulpmiddel voor trainers en oefenleiders in de ‘witte 

kolom’. 

Workshop 4 ging over Infographic. Suzanne Walsteijn en Inge Muller waren de begeleiders. De 

NuBNO infographic is een opleidingstool voor de crisisorganisatie van uw instelling. De 

crisisorganisatie wordt inzichtelijk en overzichtelijk in beeld gebracht. Met de tool kunt u uw 

crisisorganisatie zelf ook op flexibele wijze aanpassen en op maat inrichten. Infographic kent een 

platte en een digitale versie en brengt de hoofdprocessen van melding en alarmering, op- en 

afschaling, leiding en coördinatie, informatiemanagement, crisiscommunicatie en nazorg helder in 

beeld. De digitale versie biedt tevens de mogelijkheid om al uw OTO materialen, protocollen en 

plannen op handige manier te koppelen. Met infographic is het mogelijk op levendige manier de 

bewustwording rond dit thema te verhogen en de deelnemers te prikkelen en te inspireren. Kortom 

een innovatieve tool die gebruikt kan worden in het trainen van individuele sleutelfunctionarissen en 

crisisteams van zorginstellingen. 

Workshop 5 werd gegeven door Angela Loeffen en ging over de opleiding liaison COPI. Een nieuwe 

opleiding, ontwikkeld door het Netwerkcentrum en geïnitieerd door het Limburgse kennisplatform 

ziekenhuizen. Als een zorginstelling wordt getroffen door een groot incident of een ramp dan wordt 

op de parkeerplaats van de zorginstelling een commando plaats incident (COPI) ingericht waarin 

politie, brandweer en de GHOR met een officier van dienst zijn vertegenwoordigd. Het is belangrijk 

dat in die situaties de zorginstelling in het COPI een liaison uitvaardigt die de verbinding kan maken 

tussen de crisisontwikkelingen in de zorginstelling met de multidisciplinaire crisisaanpak binnen het 

COPI. Het is van belang dat deze functionaris adequaat wordt opgeleid in deze ‘brugfunctie’. De 

tweedaagse opleiding inbegrepen e-learning module kan hier een waardevolle bijdrage aan leveren. 

Keten brede oefening 2019 

Na de workshops was er aan het einde van het programma nog plaats ingeruimd voor de ‘uitsmijter 

van de dag’. Projectleider Frank Rosier verrichtte de aftrap voor de ambitieuze regionale keten brede 

oefening voor zorginstellingen in 2019. Tijdens deze oefening wordt een infectieziekte uitbraak  

gesimuleerd, waarbij het tactisch (OCT) en strategisch niveau (CBT) van de crisisorganisaties van alle 

deelnemende zorginstellingen worden geoefend. Frank gaf een heldere uitleg over het wie, wat, 

waar, wanneer, hoe en waarom. Tevens ging hij in op de projectorganisatie en op welke wijze de 

zorginstellingen in het voortraject hierbij worden betrokken. In november zal het ROAZ bestuur 

Limburg worden verzocht in te stemmen met de voorgestelde aanpak. De oefening zal een gedegen 

voorbereidingstraject doorlopen, zal 7-12 dagen in beslag nemen en in maart 2019 plaatsvinden. 

Vandaag dus alvast een opwarmertje. 

Afsluiting 

Na een beknopte samenvatting door dagvoorzitter Gert-Jan Ludden, sluit Clarien Schoeren onder 

dankzegging aan alle sprekers, deelnemers en natuurlijk Biba de dag af. Daarna was het met elkaar 

nog een tijdje nagenieten onder het genot van een drankje en een heerlijk buffet. 

 

 

 


