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Samenvatting 
 
Bij de gasexplosie in de flat de Beukenhorst te Diemen op donderdag 4 september 

2014 zijn 2 doden te betreuren en raken 15 personen gewond. Het incident aan de 

Beukenhorst leek in eerste oogopslag voor de hulpdiensten op een overzichtelijk en 

redelijk makkelijk te bestrijden incident. Het blussen, ontruimen, zoeken naar doden 

en gewonden was niet heel anders dan bij soortgelijke incidenten. Het venijn van dit 

incident zat in de nazorg fase van het incident.   

Naast deze multi evaluatie is er door de gemeente Diemen ook een mono evaluatie 

gemaakt. Deze is als bijlage bij deze evaluatie meegestuurd.  

 
 
 
 
Aanbevelingen 
 

 De overdracht van de warme fase naar de na fase dient goed besproken te 

worden in het CoPI. Het moet duidelijk zijn welke verantwoordelijkheden en 

taken bij wie zijn belegd. 

 

 Blijf opgeschaald tot in het CoPI de volledige overdracht is geregeld.  

 

 Voor de communicatie is het zinvol om in het begin een rustmoment in te 

lassen. Het rustmoment kan helpen om eerder controle te krijgen op de 

werkzaamheden. 

 

 Besluit als CoPI in een vroeg stadium waar het persvak komt en 

communiceer dit naar de agenten die het incidentterrein bewaken. Dit 

voorkomt het rondzwervend van reporters. 

 

 Bij een incident als deze dient er genoeg tijd te worden ingeruimd om de 

bestuurder te briefen voor een informatiebijeenkomst. 

 

 Stel als Interface concrete en open vragen aan het CoPI. Hierdoor wordt 
sneller zichtbaar of aan alles is gedacht. 

 

 Maak als CoPI, als de interface er toch is, gebruik van de Interface om 

scenario’s te bedenken met name voor de lange termijn. Realiseer dat je in 

het CoPI mogelijk niet de rust en de tijd heeft om lange termijn te denken. Het 

lange termijn denken kan de Interface momenteel van het CoPI overnemen.  

 

 Zorg voor een beter afstemming tussen brandweer, plotter en politie zodat de 

politie niet in de rook hoeft te staan. 

 

 Zorg voor een goede bereikbaarheid (en aanwezigheid) van de 

calamiteitencoördinator. Het is van groot belang, dat de 
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calamiteitencoördinator tijdens het incident informatie verschaft  aan leiding 

en coördinatie tussen informatiefunctionarissen.  

 

 Bij een opschaling naar GRIP 1 of een opschaling naar GRIP 2 moet er ten 

alle tijden een heralarmering plaatsvinden.  

 

 Het persalarm moet bij een GRIP situatie zo snel mogelijk worden gestuurd. 

 

 Achteraf wordt onderkend dat de Interface, los van het advies van het COPI, 

nog een aantal scenario’s had kunnen uitwerken alvorens af te schalen. De 

eigen beeldvorming mag wat prominenter aanwezig zijn. Bovendien kunnen 

door middel van scenariodenken concretere vragen aan het CoPI worden 

gesteld, waardoor beter zicht is of het CoPI de situatie aankan.  

 

 Zorg voor een vlotte alarmering bij opschaling. De alarmering wordt verricht 

door de GMK/MKA en is essentieel bij de incidentbestrijding. Helaas is de 

vlotte alarmering nog geen werkelijkheid en wel een herhaaldelijk 

aandachtspunt.   

 

 Neem als Interface de tijd om scenario’s te bedenken en met name voor de 

lange termijn. Realiseer dat het CoPI mogelijk niet de rust en de tijd heeft om 

lange termijn te denken. Het lange termijn denken kan de Interface 

momenteel van het CoPI overnemen.  

 

 Dit type incident vraagt geen aanvullende voorbereidingen.  

 Zorg dat het team een evaluatiedatum prikt bij afschaling. Hierdoor kan 

eerder worden geëvalueerd en weet je zeker dat je erbij bent. 
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Inleiding 
 

1.1 Doel evaluatie 

 
GRIP incidenten als deze bieden veruit de meeste aanknopingspunten voor leren 

omdat het om échte inzet van de hulpdiensten gaat. Gemiddeld genomen hebben we 

in Amsterdam - Amstelland jaarlijks circa 15 GRIP incidenten. Om die reden is eind 

2013 een standaard werkwijze ontwikkeld om deze incidenten te evalueren, deze 

evaluatie maakt daar deel van uit. Het doel van de evaluatie is: 

Leren van fouten om deze in de toekomst te voorkomen. 

De focus is multidisciplinair en gericht op het team. 

De lessen worden actief uitgedragen naar collega’s en goed geborgd. 

 

1.2 Methode van onderzoek 

 
We onderzoeken deze incidenten door middel van een evaluatie bijeenkomst met de 

betrokken hulpdiensten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er aan de hand van een 

vragenlijst het incident multidisciplinair gevaluteerd. Deze evaluaties leveren een 

verslag als deze op. 

 

 

1.3 Leeswijzer 

 
In hoofdstuk 2 volgt een kort feiten relaas en beschrijving van het incident. In 

hoofdstuk 3 volgen dan de bevinden, analyses en aanbevelingen. Hoofdstuk 4 geeft 

schematisch de belangrijkste aanbevelingen weer. 
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2. Feitenrelaas 
 

2.1 Sleutelbesluiten 

 

Tijdstip Besluit 
15:40 04/09/2014 Start incident 

15:53  Grip 1 door GMK 
15:57  Grip 2 door brandweer 
17:07  afgeschaald naar grip 1 
17:42  telefonisch overleg met ovdg: 

aantal vermissingen onduidelijk/ onbekend 
woningen worden onderzocht 
8 so vervoerd, mka so beeld is 9 
psh en gags gealarmeerd, psh heeft niet gereageerd. 
gas-lekkage nog steeds aanwezig, geen gevaar meer, afzettingen verruimd, 
instortingsgevaar nog steeds 
aanwezig 
machinist wordt vermist 
mogelijk so's onder puin en in niet-doorzochte panden 

18:35 Grip 1 blijft gehandhaafd 

19:39  update ovdg: 2Doden. 
instortingsgevaar 
3 woningen nog niet doorzocht evenals sousterrain 
opvanglocatie 1: Berkenstede 
opvanglokatie 2: Duran Sportcentrum 
ovdg kijkt of huisarts nodig is voor medicatie leveren via mobile pharmacy 
bewoners kunnen vannacht niet terug naar eigen woning 
 

20:30  copi 5 
3 ambu's blijven 13-116, 13-122, 13-124 ambuteam, rest kan weg. 
mogelijk komen er nog meer vermisten 

22:15  COPI 6: GRIP1 gebleven, slapend COPI 
22:35 update ovdg 213 personen opgevangen, o.a. bij MEA marine-kazerne 

amsterdam nog 1 woning 
en het sousterrain niet doorzocht ivm instortgevaar  

22:40  einde inzet 
08:00.  COPI 7 Laatste overleg. Besluiten: 

Bewoners LAGE DEEL kunnen terug als de elektra terug kan. Dit is 
mogelijk, maar nog niet duidelijk of 
dit vandaag nog geregeld kan worden. Moet voor 18:00 geregeld worden. 
Bewoners HOGE DEEL kunnen voorlopig niet terug, langdurige opvang 
noodzakelijk 
Briefing door burgemeester om 10:00 aan bewoners die even terug keren 
om kort de woningen te bezoeken om spullen te halen. Ze kunnen onder 
begeleiding één voor één kort terug. 
Overdacht na nazorgorganisatie, LCoPI/IM schuift aan in eerste overleg 
(09:00 op stadhuis Diemen) 

08:35 Copi 7 afschaling naar GRIP0 
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2.2 Incidentbeschrijving 

 
Bij een gasexplosie in een flat aan de Beukenhorst in Diemen komen 

donderdagmiddag 4 september twee mensen om het leven. Naast twee dodelijke 

slachtoffers vielen er 15 gewonden. De hulpdiensten schaalden op naar GRIP 2. Het 

gebouw is vrijdagmorgen deels gestut, waarna de zoektocht naar slachtoffers, die 

donderdagavond werd gestaakt, weer verder kon gaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Beukenhorst is een galerijflat van 8 verdiepingen (bouwjaar 1970), 

de flat werd op het moment  gerenoveerd. De begane grond bestaat uit 

boxen, Verdieping 1 tot 8 zijn woningen. Dwars op de flat staat een 2de 

lagere vleugel.  

Bevolking, Niet westerse allochtonen in 2012  

Regio's  

Beukenhorst 40 

Diemen 26 

Nederland 12 

 % van bevolking 

Bron: www.cbsinuwbuurt.nl  

 

http://www.cbsinuwbuurt.nl/
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3. Bevindingen, analyse en aanbevelingen 
 

De gasexplosie in Diemen wordt door meerdere instanties, waaronder de 

arbeidsinspectie, Liander en gemeente Diemen, geëvalueerd. Elke instantie richt zich 

op een ander aspect van het incident. 

In dit evaluatierapport ligt de focus op de multidisciplinaire processen in de acute 

fase. Dit houdt in dat dit evaluatierapport zich beperkt tot het moment van de GRIP 

opschaling tot en met de overdracht bij afschaling.  

De GMK, het CoPI en de Interface hebben bijgedragen aan dit evaluatierapport. 

 

3.1 Typering incident en niveau van voorbereiding op de 
crisisbeheersing 

 

Bevindingen en analyse 

 
De afgelopen jaren is ervaring opgedaan met soortgelijke incidenten. Een goed 

voorbeeld is de gasexplosie in de Viermasterstraat in 2010. Overigens heeft  

de veiligheidsregio geen apart multidisciplinair plan voor een gasexplosie in een 

woning. Dat wordt ook niet nodig geacht, omdat de crisisprocessen die dit type 

incident vraagt, bij iedereen wel bekend zijn en grenzen aan de dagelijkse 

werkzaamheden van de nood- en hulpdiensten.  

 

Aanbevelingen 

 

 Dit type incident vraagt geen aanvullende voorbereidingen.  

 

3.2 Alarmering en opschaling 

 

 

Bevindingen en analyse 

 
De Meldkamer zet om 15.53u de GRIP1 melding uit op verzoek van de OvD-B. De 

OVD-B schaalt, eenmaal ter plaatse, op naar GRIP 2. De opgegeven reden van 

GRIP 2 is het hebben van een effectgebied. Echter, het effectgebied valt onder de 

verantwoordelijkheid van het CoPI. 

 

De GMK alarmeert de functionarissen en heeft daarvoor verscheidene middelen ter 

beschikking. De alarmering via de pagers verloop bij GRIP 1 goed. Bij de GRIP 2  

alarmering worden de GHOR-functionarissen 20 minuten later dan de andere 

functionarissen gealarmeerd doordat de MKA niet op de hoogte is gebracht van de 

opschaling. 
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De heralarmering bij opschaling van een GRIP niveau heeft niet plaatsgevonden. Dit 

kan zorgen voor onduidelijkheid van de verantwoordelijkheden en er voor zorgen dat 

sommige functionarissen niet of pas later ter plaatsen komen  

 
Een deel van de functionarissen wordt gealarmeerd via de communicator. Deze 

functionarissen zijn  door een technische hapering later gealarmeerd dan de 

alarmering via de pagers. 

Het betreft voor de GRIP 1 alarmering  de plotter en voor de GRIP 2 alarmering de 

informatiecoördinator IF, de gemeente functionarissen (oa DWI) en de ondersteuner 

Interface. De informatiecoördinator heeft de opschaling naar GRIP 2 uiteindelijk via 

het eigen netwerk vernomen.  

 

De GRIP 2 alarmering via de communicator is door DWI later ontvangen dan de 

alarmering via pagers. Daarnaast  is de acceptatie van de melding niet goed 

doorgekomen. 

 
Ook de pers wordt gealarmeerd bij een GRIP situatie. De GMK verstuurd het 

persalarm volgens de logging om 16.38, 46 minuten na GRIP 1 afkondiging. Dit is 

door communicatie ervaren als laat.  

Bij een persalarm worden journalisten geïnformeerd over het incident. Het is 

standaard procedure om bij GRIP een persalarm te versturen. Door de drukte in de 

meldkamer is de persalarmering verlaat geactiveerd.  

 

De Mobiele Commando Unit (MCU), die standaard wordt gealarmeerd bij GRIP 1 

blijkt buiten dienst. De alarmering van een vervangende MCU de Commando 

Haakarmbak COH is niet voorbereid in Geïntegreerd Meldkamer Systeem. 

Uiteindelijk is de COH van Kennemerland als bijstand opgeroepen. De eerste twee 

CoPI overleggen worden  in afwachting van de komst van de COH uit Kennemerland 

buiten gehouden. Het ontbreken van de MCU/COH heeft een beperkt effect gehad 

op de mogelijkheden om snel een gedeeld beeld in LCMS op te nemen. 

 

Afschaling naar GRIP1 

De leider Interface heeft voor het IF-overleg met de leider CoPI afgestemd over het 

nut en de noodzaak van een Interface. Het advies vanuit het CoPI is om af te 

schalen, omdat zij, volgens eigen zeggen, alles onder controle heeft.  

Het gedeelde beeld is dat de nadruk van het incident ligt op de operatie. Bestuurlijke 

issues worden niet voorzien. 

De interface heeft het stellige advies van het CoPI ter harte genomen en is als team 

akkoord gegaan met afschaling. De afschaling is vastgelegd in het journaal van de 

GMK. 

 

Aanbevelingen 

 

 Bij een opschaling naar GRIP 1 of een opschaling naar GRIP 2 moet er ten 

alle tijden een heralarmering plaatsvinden.  

 

 Het persalarm moet bij een GRIP situatie zo snel mogelijk worden gestuurd. 
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 Achteraf wordt onderkent dat de Interface, los van het advies van het COPI, 

nog een aantal scenario’s had kunnen uitwerken alvorens af te schalen. De 

eigen beeldvorming mag wat prominenter aanwezig zijn. Bovendien kunnen 

door middel van scenariodenken concretere vragen aan het CoPI worden 

gesteld, waardoor beter zicht is of het CoPI de situatie aankan.  

 

 Zorg voor een vlotte alarmering bij opschaling. De alarmering wordt verricht 

door de GMK/MKA en is essentieel bij de incidentbestrijding. Helaas is de 

vlotte alarmering nog geen werkelijkheid en wel een herhaaldelijk 

aandachtspunt.   

 

 Neem als Interface de tijd om scenario’s te bedenken en met name voor de 

lange termijn. Realiseer dat het CoPI mogelijk niet de rust en de tijd heeft om 

lange termijn te denken. Het lange termijn denken kan de Interface 

momenteel van het CoPI overnemen.  

 

3.3 Samenwerking in het team 

 

Meldkamer 

 

Bevindingen en analyse 

 
De CaCo is niet direct bereikbaar voor de leider Interface en de 

informatiefunctionaris Interface. Dit wordt als een gemis ervaren. De samenwerking 

tussen de informatiemanager CoPI en de CaCo is als prettig ervaren.  

 

Aanbevelingen 

 

 Zorg voor een goede bereikbaarheid (en aanwezigheid) van de 

calamiteitencoördinator. Het is van groot belang, dat de 

calamiteitencoördinator tijdens het incident informatie verschaft  aan leiding 

en coördinatie en informatiefunctionarissen.  

 

CoPI 

 

Bevindingen en analyse 

 
Het CoPI houdt rond 16.30u het eerste overleg achter de verbindingscommando-

wagen van de politie. In het eerste CoPI blijkt dat dit incident met name veel werk 

inhoudt voor bevolkingszorg. Door snelle opschaling naar GRIP 2 is ook DWI 

gealarmeerd en snel ter plaatse. Bovendien is Woonstichting de Key ook 

aangesloten bij het CoPI. 

 

In het eerste CoPI overleg wordt de GRIP 2 situatie besproken. Naast gemeente, 

politie, brandweer, communicatie en GHOR zijn ook Woonstichting de Key, Salvage 

en Search aangesloten. Liander en Staatstoezicht op de Mijnen sluiten later aan bij 

het CoPI. 
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Volgens het CoPI zijn alle relevante partijen betrokken en is alles onder controle. Het 

CoPI adviseert daarom de Interface af te schalen naar GRIP 1.  

 

Dezelfde avond komt ook de burgemeester van Diemen ter plaatse. Buiten het CoPI 

overleg om wordt de burgemeester bijgepraat door OOV, communicatie en de Leider 

CoPI. Hierdoor beschikt de burgemeester over de laatste informatie en kan zij haar 

rol als “burgermoeder” vervullen. 

Het CoPI heeft de burgemeester van Diemen geen besluiten voorgelegd ten 

behoeve van openbare orde en veiligheid.  

 

Volgens planning gaan de bewoners uit de laagbouw dezelfde avond nog terug naar 

de woningen. Voor de bewoners uit de hoogbouw worden hotels gezocht. 

Rond 1930u wordt duidelijk dat gas en elektra niet dezelfde avond wordt aangesloten 

op de woningen. Dit houdt in dat alle 213 bewoners uit de hoog- en laagbouw 

gedurende de nacht elders moeten worden ondergebracht.  

 

Omdat de bewoners elders moeten overnachten komt het verzoek of de bewoners 

kleding op mogen halen uit de woningen. Het CoPI besluit dat bewoners onder 

begeleiding hun woning in mogen. Deze actie wordt niet direct opgepakt. Uit een 

volgend CoPI blijkt, dat het niet meer haalbaar is om dezelfde avond de kleding uit 

de woningen te halen. Het halen van de kleding is uitgesteld naar de volgende dag. 

De burgemeester heeft zich gevoegd bij het daaropvolgend CoPI overleg en het 

onderwerp over het halen van kleding door bewoners aangesneden. De 

burgemeester is op dat moment geïnformeerd over het eerder genomen besluit. 

 

Bij de afwikkeling van het incident blijkt dat zeker 45 politieagenten zijn behandeld 

met zuurstoftherapie, omdat zij in de rook hebben gestaan.  

 

Aanbevelingen 

 

 Maak als CoPI, als de interface er toch is, gebruik van de Interface om 

scenario’s te bedenken met name voor de lange termijn. Realiseer dat je in 

het CoPI mogelijk niet de rust en de tijd heeft om lange termijn te denken. Het 

lange termijn denken kan de Interface momenteel van het CoPI overnemen.  

 

 Zorg voor een beter afstemming tussen brandweer, plotter en politie zodat de 

politie niet in de rook hoeft te staan. 

 

Interface 

 

Bevindingen en analyse 

 
Als Interface is het lastig om je rol te pakken als de burgemeester (bevoegd gezag) 

op de incidentlocatie is. Als de Interface in deze situatie zich toch een rol had 

toebedeeld, had de Interface de situatie eerst voorgelegd aan de burgemeester. 
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Aanbevelingen 

 

 Stel als Interface concrete en open vragen aan het CoPI. Hierdoor wordt 
sneller zichtbaar of aan alles is gedacht. 

 

Actiecentra en derden 

 

Bevindingen en analyse 

 
Het CoPI heeft voor het eerst samengewerkt met Staatstoezicht op de Mijnen. 

Staatstoezicht op de Mijnen is als toezichthouder op de netbeheerder meestal pas bij 

de afwikkeling betrokken.  

Het CoPI heeft Staatstoezicht op de Mijnen uitgenodigd om aan te schuiven om zo 

duidelijkheid te krijgen in de verantwoordelijkheidsverdeling van de 

onderzoeksinstantie. Tijdens het overleg is besloten dat de politie als coördinerende 

partij gaat optreden en Staatstoezicht op de Mijnen vertegenwoordigt in het CoPI.  

In het vervolg is het goed dat de politie als coördinator optreed van lopende 

onderzoeken op het incidentterrein. 

 

Aanbevelingen 

 
Geen bijzonderheden. 

3.4 Informatievoorziening en –management 

 

Bevindingen en analyse 

 
De informatiemanager CoPI wordt aanrijdend door de CaCo op de hoogte gebracht 

en is snel ter plaatse. 

Door medewerking van Leider CoPI en de CoPI leden kan de informatiemanager 

goed zijn rol pakken. Zo presenteert de informatiemanager het multibeeld en zorgt 

buiten het CoPI met name voor het netwerkmanagement. Een voorbeeld hiervan is 

de confrontatie met de aanwezigheid van Staatstoezicht op de Mijnen. De 

informatiemanager heeft gegevens uitgewisseld en leider CoPI over de 

aanwezigheid van een externe partij geïnformeerd. Leider CoPI heeft besloten de 

partij toe te laten tot het CoPI. 

 

De ondersteuner van de Interface kan bij aankomst in het beleidscentrum niet 

inloggen in LCMS. De blokkade wordt mogelijk veroorzaakt doordat recentelijk een 

plaatje is geüpload.  

 

Aanbevelingen 

 
Geen bijzonderheden 
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3.5 Communicatie 

 

Bevindingen en analyse 

 
Voor de communicatiefunctionarissen is de start als erg chaotisch en druk ervaren. 

De chaotische indruk komt ook doordat pers en bewoners vrij rondlopen op het 

incidentterrein. Het duurt enige tijd voordat het incidentterrein word afgezet. 

Bovendien heeft het CoPI geen persvak toegewezen, waardoor reporters gaan 

zwerven. De locatie van het persvak is later alsnog vastgesteld. 

 

De woordvoerder van de gemeente en van het CoPI hebben moeite om elkaar te 

vinden. Nadat de connectie is gemaakt ligt de prioriteit bij het informeren van de 

bewoners.  Een belangrijk moment is de bijeenkomst waarin de bewoners wordt 

vertelt dat zij de nacht elders moeten doorbrengen. De bijeenkomst was om 19.30u 

en het duurde daarna nog heel lang voordat hun onderkomen was geregeld. 

Uiteindelijk is de laatste bewoner om 02.30u ondergebracht. 

 

De burgemeester informeert zowel bewoners als de media. De communicatie 

adviseur heeft enkele minuten de tijd om de burgemeester te briefen en dat wordt als 

te weinig ervaren. 

 

De volgende dag neemt woningstichting de Key de communicatie richting de 

bewoners over.  

 

Aanbevelingen 

 

 Voor de communicatie is het zinvol om in het begin een rustmoment in te 

lassen. Het rustmoment kan helpen om eerder controle te krijgen op de 

werkzaamheden. 

 

 Besluit als CoPI in een vroeg stadium waar het persvak komt en 

communiceer dit naar de agenten die het incidentterrein bewaken. Dit 

voorkomt het rondzwervend van reporters. 

 

 Bij een incident als deze dient er genoeg tijd te worden ingeruimd om de 

bestuurder te briefen voor een informatiebijeenkomst. 

 

3.6 Overdracht naar nafase 

 

Bevindingen en analyse 

 
De avond van het incident wordt, tijdens het laatste CoPI overleg, al een deel van de 

overdracht geregeld. Het blijft gedurende de nacht GRIP 1. Echter, de volgende 

ochtend hoeven niet alle CoPI leden meer aan te schuiven voor een overleg.  

Doordat de volgende dag niet alle CoPI leden meer aanschuiven wordt aangenomen 

dat het CoPI heeft afgeschaald naar GRIP 0. Dit wordt ook gedeeld in LCMS en 
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gecommuniceerd met de GMK. De gefaseerde afschaling, ondanks de 

zorgvuldigheid, blijkt voor verwarring te zorgen. 

 

Volgens OOV Diemen is het vastgelegd dat het psychosociale hulpverleningsproces 

(PSH), en daarmee de hulpverlening aan de burger, stopt bij GRIP 0. Echter, de 

processen van de GHOR, zoals PSH, zijn niet gekoppeld aan het GRIP niveau.  

De gemeente en de GGD nemen dit punt mee in de nazorgevaluatie. 

 

De volgende ochtend komt een deel van het CoPI samen om verdere overdracht van 

taken te bespreken. Volgens afspraak is de OvD-G daarbij niet aanwezig. Wel schuift 

de ACGZ aan met leider kernteam psychosociale hulpverlening. OOV Diemen krijgt 

de indruk dat de psychosociale hulpverlening opnieuw wordt opgestart. 

 

OOV Diemen heeft gegevens van slachtoffers nodig, omdat zij de slachtoffers een 

bloemetje wil sturen.  OOV Diemen heeft het als vervelend ervaren dat de GHOR 

geen slachtoffergegevens wil delen, ondanks dat de gegevens wel door de GHOR 

worden geregistreerd. Helaas is de GHOR gebonden aan de wet voor privacy en niet 

bevoegd slachtoffergegevens, zoals verblijfplaats en contactgegevens, te delen 

zolang het slachtoffer daar niet zelf  toestemming voor verleend. 

 

OOV Diemen, DWI en de Key dienen, gezien de effecten op bevolkingszorg, veel 

werk te verzetten. Dit vraagt om een intensieve samenwerking tussen de drie 

partijen. 

In een latere fase van het incident blijkt er onduidelijkheid over wie wat doet in de 

opvang van de mensen en de communicatie naar bewoners.  Dit leidt in enkele 

gevallen tot een discussie in het CoPI. Het niet direct oppakken van acties wordt 

door diverse CoPI leden als onnodig en frustrerend ervaren. 

 

Aanbevelingen 

 

 De overdracht van de warme fase naar de na fase dient goed besproken te 

worden in het CoPI. Het moet duidelijk zijn welke verantwoordelijkheden bij 

wie zijn belegd. 

 

 Blijf opgeschaald tot in het CoPI de volledige overdracht is geregeld.  

 

 Zorg dat het team een evaluatiedatum prikt bij afschaling. Hierdoor kan 

eerder worden geëvalueerd en weet je zeker dat je erbij bent. 
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4. Overzicht aanbevelingen 
 

Nr. Thema Aanbeveling Overweging Actiehouder 

1 Alarmering en 

opschaling 

Bij een opschaling naar GRIP 

1 of een opschaling naar GRIP 

2 moet er ten alle tijden een 

heralarmering plaatsvinden.  

  

2 Alarmering en 

opschaling 

Het persalarm moet bij een 

GRIP situatie zo snel mogelijk 

worden gestuurd. 

  

3 Alarmering en 

opschaling 

Achteraf wordt onderkent dat 

de Interface, los van het 

advies van het COPI, nog een 

aantal scenario’s had kunnen 

uitwerken alvorens af te 

schalen. De eigen 

beeldvorming mag wat 

prominenter aanwezig zijn. 

Bovendien kunnen door 

middel van scenariodenken 

concretere vragen aan het 

CoPI worden gesteld, 

waardoor beter zicht is of het 

CoPI de situatie aankan.  

  

4 Alarmering en 

opschaling 

Zorg voor een vlotte 

alarmering bij opschaling. De 

alarmering wordt verricht door 
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de GMK/MKA en is essentieel 

bij de incidentbestrijding. 

Helaas is de vlotte alarmering 

nog geen werkelijkheid en wel 

een herhaaldelijk 

aandachtspunt.   

5 Alarmering en 
opschaling 

Neem als Interface de tijd om 
scenario’s te bedenken en met 
name voor de lange termijn. 
Realiseer dat het CoPI 
mogelijk niet de rust en de tijd 
heeft om lange termijn te 
denken. Het lange termijn 
denken kan de Interface 
momenteel van het CoPI 
overnemen. 

  

6 Samenwerking in 
het team 

Zorg voor een goede 

bereikbaarheid (en 

aanwezigheid) van de 

calamiteitencoördinator. Het is 

van groot belang, dat de 

calamiteitencoördinator tijdens 

het incident informatie 

verschaft  aan leiding en 

coördinatie en 

informatiefunctionarissen.  

  

7 Samenwerking in 
het team 

Maak als CoPI, als de 
interface er toch is, gebruik 
van de Interface om scenario’s 
te bedenken met name voor 

  



 

 17 

de lange termijn. Realiseer dat 
je in het CoPI mogelijk niet de 
rust en de tijd heeft om lange 
termijn te denken. Het lange 
termijn denken kan de 
Interface momenteel van het 
CoPI overnemen. 

8 Samenwerking in 
het team 

Zorg voor een beter 

afstemming tussen brandweer, 

plotter en politie zodat de 

politie niet in de rook hoeft te 

staan. 

  

9 Samenwerking in 
het team 

Stel als Interface concrete en 
open vragen aan het CoPI. 
Hierdoor wordt sneller 
zichtbaar of aan alles is 
gedacht. 

  

10 Communicatie Voor de communicatie is het 

zinvol om in het begin een 

rustmoment in te lassen. Het 

rustmoment kan helpen om 

eerder controle te krijgen op 

de werkzaamheden. 

  

11 Communicatie Besluit als CoPI in een vroeg 

stadium waar het persvak 

komt en communiceer dit naar 

de agenten die het 

incidentterrein bewaken. Dit 

voorkomt het rondzwervend 
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van reporters. 

12 Communicatie Bij een incident als deze dient 

er genoeg tijd te worden 

ingeruimd om de bestuurder te 

briefen voor een 

informatiebijeenkomst. 

  

13 Overdracht naar 
nafase 

De overdracht van de warme 

fase naar de na fase dient 

goed besproken te worden in 

het CoPI. Het moet duidelijk 

zijn welke 

verantwoordelijkheden bij wie 

zijn belegd. 

  

14 Overdracht naar 
nafase 

Blijf opgeschaald tot in het 

CoPI de volledige overdracht 

is geregeld.  

  

15 Overdracht naar 
nafase 

Zorg dat het team een 

evaluatiedatum prikt bij 

afschaling. Hierdoor kan 

eerder worden geëvalueerd en 

weet je zeker dat je erbij bent. 

  

     

     

     

 
 


