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Deel I 

• Waar staan we met het Interventieteam? 

• Uitleg over Sociaal Calamiteiten Protocol 

 

PAUZE 

 

Deel II 

• Voorbeelden/ casuïstiek uit praktijk 

Interventieteam 

• De rol van de raad bij (dreigende) calamiteiten 

 

 

 



De Dronter Koers 



Crisis & Calamiteiten 

  

AMHK en  
24x7 Regionaal 

crisisteam 



• Rondom Interventieteam nog geen heldere structuur/ 

afspraken 

• Geen goede aansluiting op regionale structuur 

• Regierol van de gemeente nieuw 

• Te weinig formatie in deze transitiefase 

 

3. Waar zijn we tegen aan gelopen? 



Aansluiting op regionale structuur 

 

 

 

 

 

 

Aansluiting op lokale structuur 

OPSCHALING BIJ (DREIGENDE) CALAMITEITEN (zie protocol) 

Nieuwe werkstructuur 

INTERVENTIEOVERLEG GEMEENTE DRONTEN 
(wekelijks) 

 
VAST 

 
Voorzitter SAVE VT/SHG Interventiebegeleiders JGZ 

o.b.v.  

CASUS 
Gids MDF Politie GGD 

Zorg-
aanbieders … 



Wat is een sociale calamiteit? 

Een sociale calamiteit is een (on)verwachte ingrijpende 

gebeurtenis die een maatschappelijke onrust/ ontwrichting tot 

gevolg heeft of kan hebben en gerelateerd is of wordt aan een 

kwetsbare doelgroep. 

 

• Slachtoffers; 

• Impact op de gemeenschap is groot; 

• Bedreiging van de openbare orde en veiligheid; 

• Bestuurlijke impact; 

• Belangstelling van lokale, regionale of landelijke media; 

• Kans op tegengestelde, onvolledige en onjuiste berichtgeving 

 

 

 



Onze uitgangspunten: 

• Belangen van slachtoffer(s) en direct betrokkenen centraal; 

• Eerste zorg gaat uit naar zorg en veiligheid voor slachtoffer(s) en 

direct betrokkenen; 

• Zoveel mogelijk escalaties voorkomen; 

• De gemeente voert bij een dreigende sociale calamiteit procesregie 

in het sociaal domein (Interventieteam en zorgpiket); 

• Bij een feitelijke (sociale) calamiteit zijn de hulpverleningsdiensten 

(politie, brandweer, GHOR) leidend; 

• Samenwerking is cruciaal; 

• Partijen informeren elkaar; 

• In principe communiceert de gemeente (regierol).  

 

 



Operationele strategie: 

BIJ EEN DREIGENDE CALAMITEIT: 

 

Een signaal komt binnen 

 

Activeren Interventieteam/ zorgpiket (0321-388662) 

Oproepen relevante partners en formeren calamiteitenteam 

Diagnose en risicoanalyse 

Aanpak en werkafspraken opstellen 

Uitvoeren afspraken 

Evalueren plus meldplicht inspectie/ GGD 

 

Informeren burgemeester en mogelijk coördinerend portefeuillehouder 

 



Operationele strategie: 

BIJ EEN FEITELIJKE CALAMITEIT: 

 

Politie, brandweer, GHOR aan zet 

(of driehoek of COPI bij ernstigere calamiteiten) 

 

Interventieteam/ zorgpiket indien nodig betrokken  

 

Toezicht Jeugdwet en Wmo: 

18-: inspectie aan zet 

18+: GGD aan zet 



Uw rol als Gemeenteraad… 

 

Aan de hand van scenario’s stelt u samen 

uitgangspunten op…  

 

… en vertaalt deze in de praktijk. 

 

 

 

Begeleider: Laurens van der Varst, COT  

(Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement) 


