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Met GBO-SO krachten bundelen en grenzen verleggen
Een incident houdt zich niet aan regio- of landsgrenzen. Daarom is het noodzakelijk dat wij bij grote incidenten
samenwerken en onze expertise en slagkracht kunnen uitbreiden. We pakken als regio’s daarom gezamenlijk het
grootschalig optreden op. Het ontwikkelen van landelijke specialismen is ons antwoord op de complexe incidenten
die zich zelden voordoen, maar waarvan de impact groot is wanneer het toch gebeurt. Dat alles pakken we op
in het landelijke programma Samen werken aan grootschalig en specialistisch optreden Brandweer Nederland.
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In 2013 startte het programmateam
GBO-SO met het ontwikkelen van de
visies GBO en SO. Eind 2016 ging het
eerste landelijke specialisme operationeel: Technische Hulpverlening.
Momenteel bevat het programma vier
hoofdprojecten met daaronder meer
dan dertig projecten. De specialismen
Natuurbrandbeheersing en Incident-

bestrijding met gevaarlijke stoffen (IBGS)
worden ingericht. Voor het organiseren
van logistiek en ondersteuning zijn eveneens verschillende projecten opgestart.
In totaal werken ruim 150 collega’s uit de
regio’s en het IFV mee aan de realisatie
van de verschillende specialismen. In de
rol van projectleider, projectgroeplid of
als klankborder.

Specialisme
Natuurbrandbeheersing

De huidige visie GBO wordt geactualiseerd en daarna
in alle regio’s ingevoerd. Met het doel dat alle regio’s
op dezelfde wijze bijstand kunnen verlenen.
Projectleider Max Krisman

Specialisme Incidentbestrijding
Gevaarlijke Stoffen

Logistiek &
Ondersteuning

Grootschalig
optreden

Regionaal

Basiszorg

STH

Meer informatie
Op www.brandweer.nl/
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alle actuele informatie over het

Sinds 1 juni 2016 is het eerste landelijke

Alle 25 regio’s hebben in meer

programma en de deelprojecten.

specialisme Technische Hulpverlening

of mindere mate te maken met
risico’s op een natuurbrand.

operationeel.
In een jaar tijd zijn de teams al tien keer gealarmeerd.
Hun eerste inzet hadden zij op 3 juni 2016.
• 150 collega’s die opgeleid zijn als specialist
Technische Hulpverlening
• Eén team verdeeld over vijf steunpunten
• 24/7 paraat

Inzicht krijgen in de risico’s en zo erger
kunnen voorkomen is de reden om van
natuurbrandbeheersing een specialisme te
maken. Daarbij wordt de samenwerking
gezocht met natuurbeheerders en partijen
als Defensie en waterschappen.
Projectleider Albert-Jan van Maren
Projectsecretaris Ester Willemsen

eRIC-Beurs
18 en 19 april
Seminar GBO-SO
15 mei
PRIB-netwerkdag
8 juni
Brandweercongres
11 en 12 oktober

Risico Index Natuurbrand (RIN)
Het opleveren van een landelijke dataset
waardoor ook een uniforme werkwijze ontstaat. Met de RIN maken we de risico’s van
brand in de natuurgebieden zichtbaar.
Projectleider Wim Verboom
Gebiedsgerichte aanpak
• Opleveren richtlijnen in overleg met
Vereniging Bos- en Natuurterreineigenaren
• Les- en leerstof voor zowel brandweer als
natuurbeheerders
Projectleider Klaas Noorland

• Vier kerntaken:
Stabiliseren van werkomgeving
Lokaliseren van slachtoffers
Creëren van toegang
Redden van slachtoffers

Activiteiten
programma
GBO-SO 2018

Geodata
Het opleveren en onderhouden van kaartmateriaal, gevuld met actuele geodata voor
brandweer en natuurbeheerders.
Projectleider Ester Willemsen

IBGS
Een grootschalig of complex

Het is van groot belang om

incident met gevaarlijke stoffen

materieel snel op de plek te

kan grote gevolgen hebben en

krijgen en manschappen te

brengt extra risico’s met zich

bevoorraden en af te lossen.

mee. Adequaat handelen is
dan van groot belang.
Daarom ontwikkelen we het landelijk
specialisme IBGS. De projecten voor dit
specialisme zijn net gestart. Het specialisme kent drie thema’s: Bronbestrijding,
Ontsmetting en Bepaling effectgebied.
Projectleider Marcel Verspeek
Projectsecretaris Jan Jacobs

Voorbranden
• Specialistische teams
• Vuur met vuur bedwingen
• Model om voorbranden te implementeren
Projectleider Arnoud Buiting

Gebruik satellietdata
Onderzocht wordt of het mogelijk is de
droogte in levende en dode vegetatie te
meten met behulp van satellietdata zodat,
op basis van die gegevens, er een actueel
beeld en prognose met betrekking tot
natuurbrandrisico's gemaakt kan worden.
Een gedetailleerde vegetatiekaart van
Nederland op basis van satellietdata is
inmiddels opgeleverd.
Projectleider Nienke Brouwer
Natuurbrandverspreidingsmodel
Met het online model kunnen scenario's
en berekeningen met betrekking tot de
verwachte uitbreiding van een natuurbrand
gemaakt worden. Hierdoor kan het model
voor zowel risicobeheersing als incidentbestrijding ingezet worden.
Projectleider Nienke Brouwer

Team Natuurbrandonderzoek
• Uniforme werkwijze en taakomschrijving
• Organiseren van vakbekwaamheid
Projectleider Jan-Piet Zijp
Fire Bucket Operations
• Aanpassing huidig convenant
• Herziening organisatieplan
Projectleider Christiaan Velthausz
Vuistregels
Opleveren van een landelijke set basisregels
voor brandweer en natuurbeheerders.
Projectleider Henk Schuijn
Natuurbrandrisico.nl
Bieden van eenduidige informatie over de
risico’s op een natuurbrand zodat inwoners
en recreanten de kans op een brand kunnen
voorkomen of verkleinen.
Projectleider Allard Schimmel

L&O

Bronbestrijding
Hieronder vallen de projecten (nog in
opstartfase):
• Schuiminzet: een beschrijving wat
regio’s zelf kunnen doen en wat door
interregionale samenwerking kan worden gedaan.
• Gaspakkenteams: inzetten van deze
teams en het vastleggen van kennis,
vaardigheden en middelen.

Ontsmetting
Het ontsmetten van mens, dier en
infrastructuur en materieel is onderdeel van de basisbrandweerzorg.
Afhankelijk van het aantal mensen dat
moet worden ontsmet, kan opgeschaald
worden naar bijvoorbeeld Grootschalige Ontsmettingseenheden (GOE’s).
Hiervoor wordt zowel een adviesfunctie als een organisatieplan ontwikkeld.
Bepalen effectgebied
Willen we de goede maatregelen
nemen bij het beschermen van de bevolking en hen goed informeren, dan
zullen we meer inzicht moeten hebben
in het incident en het effectgebied.
Daarom ontwikkelen en organiseren
we:
• Beschrijving van de organisatie van
verkenningseenheden en de coördinatie ervan.
• Onderzoeken welke bestaande systemen we hiervoor kunnen gebruiken.
• Verdere samenwerking met bijvoorbeeld de CBRN-eenheid van Defensie
en de milieu-ongevallendienst van het
RIVM.

Dat vraagt om logistieke samenwerking. Door dit landelijk te organiseren, zorgen we dat de juiste kennis
en middelen op tijd op de juiste
plaats zijn.
Projectleider Bryan Visser

Vliegen met drones
• Landelijke vliegorganisatie voor de
brandweer
• Vanuit verschillende steunpunten
kunnen vliegen met drones
• Trainingen en opleidingen
Kwartiermaker Mark Bokdam

Databank materieel en kennis
Digitale databank die laat zien waar,
wat en hoe middelen, materieel en
kennis beschikbaar is.
Projectleiders
Bas Bor en Martin Kolders

Verbinding verzekerd!
• Behoefte onderzoek
• Borgen van netwerkverbindingen
bij incidenten, o.a. door mobiele
wifi-opstelpunten.
Projectleider Robbert Sardjoe
Inrichtingsplan
landelijke Logistiek
Implementatie van de visie Logistiek
& Ondersteuning
Projectleider Ruben Sinselmeijer

Coördinatie logistiek (PC-log)
• Opleidingsplan Pelotonscommandant Logistiek
• Kwalificatiedossier PC-log
Projectleider Frank Lutke Schipholt

De komende tijd starten er nog
meer projecten L&O.

