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“Informatie is een  
groot deel van de kurk 
waarop wij drijven”

Circa 200 collega’s kwamen op maandag-
middag 17 september naar Het Turfschip in 
Etten-Leur. Zij bezochten de eerste Dag van 
de Informatie met een bomvol programma 
dat aan het eind een sterk interactief karakter 
kreeg. Met hun aanwezigheid onderschrij-
ven zij impliciet en expliciet het belang van 
informatie voor de Veiligheidsregio. Of, zoals 
algemeen directeur Tijs van Lieshout het in zijn 
openingswoord zei: “Informatie is tegenwoor-
dig een groot deel van de kurk waarop wij als 
organisatie drijven. Daarom is het zo belangrijk 
dat we jullie hier kunnen bijpraten over al die 
ontwikkelingen. Een steeds groter deel van de 
budgetten gaat naar slimme informatietoepas-
singen. Vandaag kun je hier zien en horen waar 
dat geld naar toe gaat en hoe en waarom we 
het daaraan besteden. Steek je licht op, en zorg 
dat je wordt bijgepraat. Informatisering is een 
onderwerp dat ons allemaal aangaat.”

Goedkoper, sneller en makkelijker
Dat er op dit terrein heel veel gebeurt, maar 
vooral te gebeuren staat, mocht gastspreker 
Jarno Duursma van Studio Overmorgen vertel-
len. In zijn presentatie toonde en vertelde hij 
over ontwikkelingen die er nog aankomen. “De 
digitale technologie wordt nog veel goedkoper, 
gaat nog veel sneller, en wordt nog veel mak-
kelijker in gebruik. Ook voor criminelen”, zei 
Jarno er meteen achteraan. Daarmee was de 
toon wel gezet. Over hacking zou hij niet veel 
vertellen, want daarvoor was een ‘ethical hac-
ker’ uitgenodigd. Wel vertelde Jarno uitgebreid 
over trends die ook de veiligheidsregio gaan 
raken. Een zo’n ontwikkeling is artificial intel-
ligence en in het verlengde daarvan machine 
learning. “Klanten gaan in gesprek met ‘machi-
nes’. En camera’s gaan informatie herkennen 
om op basis daarvan actie te ondernemen.” Hij 
liet video’s zien waarbij camera’s zelfstandig 

Het gemak waarmee dagvoorzitter en MindF*cker Jochem 

Nooyen bij de wereldkampioen hacking de cijfercombina-

tie van zijn cijferslot ontfutselde, was erg indrukwekkend. 

Maar dat gold ook voor de futuristische ontwikkelingen 

die trendwatcher Jarno Duursma presenteerde. Verbluf-

fend is het woord dat past bij het gemak en de voorsprong 

waarmee hackers tegenwoordig aan de slag gaan, zo liet 

‘ethical hacker’ Mark de Groot van KPN zien. En dan was er 

de informatiemarkt waar de bezoekers de interactie aan-

gingen met collega’s, die presentaties en demo’s hadden 

voorbereid. Zie hier de ingrediënten van een zeer enerve-

rende Dag van de Informatie.

Dag van de Informatie opent ogen en leidt tot veel interactie

Tijs van Lieshout
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herkenden dat mensen aan het eten waren, 
aan het drinken, maar ook aan het stelen, of 
een pistool in de hand hebben. “De techno-
logie krijgt ogen om te zien en vervolgens te 
handelen.”

Drones worden autonoom
Drones, een technologie die de veiligheidsre-
gio al inzet, zullen een nog prominentere rol 
gaan spelen. “Ze worden steeds autonomer. De 
marine zet ze al in om vluchtelingenbootjes te 
controleren.” Combineer je drones met Facial 
Recognition, dan krijg je superkrachtige tools. 
“De techniek voor automatische gezichtsher-
kenning ontwikkelt zich bijzonder snel. Het is 
bijna niet voor te stellen, maar de computers 
kunnen al 1,8 miljard gezichten in minder dan 
3 seconden controleren.” Jarno voorziet ook 
een sleutelrol in de voorspellende waarde van 
data. Met wat hij noemt Affective Computing 
kunnen we straks via artificial intelligence 
emoties herkennen. Belangrijk voor bijvoor-
beeld brandweermensen op straat of mensen 
in de meldkamer. Aan iemands stem kun je 
gemoedstoestanden meten, en zo kun je tele-
foontjes naar prioriteit in een juiste volgorde 
zetten.

De juiste vragen stellen
Als technologie onze ‘personal assistent’ 
wordt, zoals Jarno voorspelt, is het steeds 
belangrijker dat we de goede vragen stellen. 
“Systemen kunnen heel veel van elkaar leren. 
Maar toch nog het meeste van mensen, die de 
systemen blijven bedienen. Een robot kan au-
tonoom een tafel in een restaurant reserveren 
en zelfs instinctief en spontaan op vragen van 
de restauranthouder reageren. Maar mensen 
moeten dit wel inregelen.” Jarno benoemde 
ook enkele risico’s en gevaren: “Gebrek aan 
transparantie staat op één. Hoe kom je aan 
data, waar staat de data, hoe beveilig je de 
data? Mensen moeten zelf blijven nadenken.” 
Zo toonde hij hoe makkelijk het is om fake 
news, fake audio en fake video te maken. “Het 
gevaar ontstaat dat mensen niets meer gelo-
ven. Er komt een tijd dat je je ogen niet meer 
kunt vertrouwen. Haal daarom mensen in huis 
die goed, integer en sjiek met data omgaan. In 
mijn optiek hebben jullie, als veiligheidsregio, 
bij uitstek de verantwoordelijkheid om iets 
goeds met al die technologie te doen, maar dat 
moet je het wel erg goed organiseren.”

“Fake news,  
fake audio, fake video:  

Het gevaar ontstaat  
dat mensen niets  

meer geloven.”

Geen eenvoudige opgave
Na al die futuristische ontwikkelingen was het 
aan Diemer Kransen, chief regionaal com-
mandant en information officer, om een korte 
introductie te geven op het ‘Realisatieplan 
Informatie Voorziening’ voor de periode 2018-
2020. De Veiligheidsregio introduceert dit plan 
dat, zo vertelde Diemer, invloed heeft op de 
hele organisatie. “We hebben 741 werkplek-
ken met 940 verschillende accounts en 640 
Fte’ers. Daaromheen nog eens een community 
van circa 2000 mensen. Iedereen begrijpt dat 

Mark de Groot
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informatieveiligheid in zo’n organisatie geen 
eenvoudige opgave is.” Vervolgens lichtte hij 
de verschillende thema’s toe aan de hand van 
de drie centrale onderwerpen: Operationele In-
formatievoorziening (OIV), Informatiegestuur-
de Veiligheid (IGV) en Slimmer Samenwerken/
Basis op Orde (SSW).

Kenmerkende voorbeelden
Het doel van Operationele Informatievoor-
ziening is effectief operationeel optreden 
met slimme Informatie, waarbij de informatie 
betrouwbaar en op maat moet zijn. Het doel 
van Informatiegestuurde Veiligheid is samen 
werken met partners aan een veilige regio door 
goede informatie-uitwisseling. Tot slot is het 
doel van Slimmer Samenwerken/Basis op Orde 
om alle informatiesystemen in dezelfde taal 
in gezamenlijke dashboards te krijgen. LiveOp 
is een exponent van Operationele Informatie-
voorziening, om de mensen op de werkvloer 
snel en adequaat van informatie te voorzien. 
Bij Informatiegestuurde Veiligheid is het Veilig-
heids Informatie Knooppunt een kenmerkend 

voorbeeld van een project dat we realiseerden. 
En binnen het thema Slimmer Samenwerken/
Basis op Orde wordt ONE het grote project 
dat de komende maanden wordt uitgerold. 
ONE is het nieuwe platform voor informeren, 
samenwerken en kennisdelen. Dit houdt in dat 
je hiermee: 
•  Snel collega’s kunt vinden en eenvoudig 

documenten kunt delen. 
•  Altijd op de hoogte bent van het laatste 

nieuws uit de organisatie. 
•  Efficiënt kunt werken doordat alles op één 

plek staat. 
•  En het bevordert samenwerken in teams. 
ONE is straks altijd en overal – ook buiten kan-
toortijd – beschikbaar. “We hadden het graag 
vandaag willen lanceren”, besloot Diemer, 
“maar het moet wel in een keer goed. Het komt 
eraan, maar in dit geval gaat zorgvuldigheid 
voor snelheid.”

Wereldkampioen hacken.
Dat zorgvuldigheid en veiligheid essentieel zijn, 
werd nog maar eens benadrukt door Mark de 

Jochem Nooyen (links) 
en Tijs van Lieshout
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Groot. Hij is teamleider van het Ethical Hack 
Team van KPN. Enkele dagen eerder was hij 
teruggekeerd uit Atlanta in de VS waar hij met 
zijn team wereldkampioen hacken is geworden. 
Bij dat WK strijden tientallen teams van ethical 
hackers uit de hele wereld tegen elkaar om de 
meest ingewikkelde systemen en vraagstukken 
‘te hacken’. En voor het eerst is een Nederlands 
team wereldkampioen geworden. KPN heeft 
19 ethical hackers in dienst die de hele dag pro-
beren in te breken in informatiesystemen. Als 
dat lukt, en volgens De Groot lukt dat praktisch 
altijd, brengen zij de eigenaren op de hoogte 
van de gaten in hun verdediging, zodat zij die 
kunnen repareren.

Maak scenario’s en bereid je voor
Volgens Mark zijn heel veel inlognamen en 
wachtwoorden in handen van criminelen. Er 
zijn websites waar je dit kunt controleren. Zij 
komen aan die namen, omdat veel databases 
relatief eenvoudig te hacken en daarmee leeg 
te halen zijn. “Als organisatie moet je allereerst 
zorgen voor een eerste klas beveiliging. Maar 
vervolgens moet je ook scenario’s hebben 
klaarliggen, waaronder een footprint van je 
IT-systemen, om in het geval van een hack of 
een gijzeling van je systeem te kunnen rea-
geren. Want weet je hoe lang je organisatie 
platligt als je systemen niet meer werken? En 
hoe lang het duurt voordat alles weer opnieuw 
is ingericht?” De zwakste schakel is meestal 
niet het systeem, maar de mens, weet Mark. 
“Een hacker weet vaak heel goed gebruikers te 
manipuleren om hem te helpen binnen te ko-
men. Phishing mail kent iedereen wel, maar het 
kan ook veel conventioneler. Via een USB-stick 
die je door iemand laat vinden. Of een doos 
gebak met een kastje erin, dat je laat bezor-

“Iedereen begrijpt dat 
informatieveiligheid in onze 
organisatie geen eenvoudige 

opgave is.”

Jarno Duursma
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gen.” Een ander groot gevaar, waar Mark sterk 
voor waarschuwt, zijn de vele apparaten die 
we tegenwoordig via Internet of Things (IoT) 
onze huizen en gebouwen binnenhalen. “Deze 
hebben ook een internetconnectie, zitten ook 
op het netwerk en zijn meestal met simpele 
wachtwoorden (admin/admin) beveiligd. Men-

“Hacken is inbreken, 
en de mens is altijd de 

zwakste schakel”

  De vijf gouden regels voor  
informatieveiligheid

1   Informatie deel je, maar niet met iedereen

2   Ga bewust om met mobiele apparatuur

3   Ga zorgvuldig om met internet, e-mail en sociale media

4   Wachtwoorden zijn persoonlijk

5   Besteed aandacht aan fysieke beveiliging

sen nemen vaak niet de moeite deze te wijzi-
gen, waarna hackers via je camera, je babyfoon, 
of je slimme deurbel zo op je netwerk zitten en 
daarmee ook in alle apparaten die aangesloten 
zijn. Informatiebeveiliging gaat echt iedereen 
aan. En het begint bij bewustzijn.”
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“We zijn op een punt gekomen dat we 
branden niet sneller blussen door meer 
voertuigen in te zetten, maar wel met meer 
en betere informatie”, illustreert Diemer het 
belang van deze themadag. “En als je dan 
weet moeten we zorgen dat informatie een 
bedrijfsmiddel wordt waartoe iedereen toe-
gang heeft. En op dit moment zit nog niet ie-
dereen op hetzelfde niveau; qua kennis, qua 
toegang, maar ook wat bewustzijn betreft. 
Dat is de rol van de Dag van de Informatie.”

Goede en valide informatie
Volgens Diemer toont deze dag vooral aan 
hoeveel informatie en informatiesystemen er 
alleen al binnen één Veiligheidsregio beschik-
baar zijn. En dan waren nog niet eens alle 
systemen op de ‘informatiemarkt’ te zien. 
“Wij willen graag naar die volgende fase; een 
organisatie die communiceert en beslissin-
gen kan nemen op basis van goede en valide 
informatie. Daarmee lopen we voorop. Maar 
dat moet wel veilig. Daar maken we echt een 
issue van. Dat kan ook niet anders als Vei-
ligheidsregio. En met al onze vrijwilligers is 
dat nog best een uitdaging. Want veiligheid 
begint toch echt bij de mensen, degenen die 
de informatiesystemen gebruiken.”

17 van de 18 mogelijke ramptypes
Dat de Veiligheidsregio Midden en West-Bra-
bant hierin vooroploopt, samen met Twente 
en Rotterdam, komt ook door de omvang en 
het profiel van de regio. “Wij hebben 17 van 
de 18 mogelijke ramptypes in onze regio. Het 
is voor mij fijn om in onze regio met al die 
informatiesystemen te starten.” Informatie 
wordt in de ogen van Diemer steeds meer 
een basisbehoefte in het werk van de Veilig-
heidsregio. Een bouwsteen die de mensen op 

“Eerst bewustzijn creëren, 
voor we systemen groot  
uitrollen”

Diemer Kransen, regionaal commandant

Het idee voor de Dag van de Informatie, die op 17 september in 

Etten-Leur plaatsvond, kwam van Diemer Kransen. Als regionaal 

commandant benadrukt hij het groeiende belang van informatie. 

“Maar voor we nieuwe systemen breed kunnen uitrollen, moeten 

onze mensen wel weten wat je ermee kunt, hoe ze functioneren, 

en waarin de meerwaarde zit. Het creëren van bewustzijn is 

essentieel. Daarin vervult deze themadag een cruciale rol.”

Diemer Kransen
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met een indeling van de projecten zoals die gemaakt is in 
het ‘Realisatieplan Informatie Voorziening’ voor de perio-
de 2018-2020. Dat betekent dat er projecten waren rond-
om Operationele Informatievoorziening (OIV), Informatie-
gestuurde Veiligheid (IGV) en Slimmer Samenwerken/Basis 
op Orde (SSW), met de respectievelijke kleuren rood, geel 
en blauw. Omdat de tijd ontbrak om van elke stand een 
impressie te geven, maakten we een willekeurige keuze. 
Dit verslag geeft de lezer een weergave van de gesprekken 
die we met een aantal projecteigenaren hebben gehouden 
over de inhoud en doel van hun project.

Op de markt is je project alle aandacht waard!

Het sluitstuk van de Dag van de Informatie was een 

markt waarop meer dan 15 kraampjes stonden. In die 

kraampjes geen groenten, vis of sokken, maar inno-

vaties, projecten en systemen. Hier konden de be-

zoekers kennismaken met de verschillende informa-

tieprojecten die binnen de Veiligheidsregio worden 

ontplooid. Sommige projecten zijn al helemaal af-

gerond, anderen zijn nog in de opstartfase of dienen 

als pilot. Stuk voor stuk gaven de standhouders de 

aanwezige collega’s een goed beeld van hoe intensief 

binnen de regio Midden- en West-Brabant moderne 

informatie binnen het dagelijks werk wordt ingebed. 

De marktkramen hadden allemaal een eigen thema, veelal 
uitgebeeld en opgezet door de project-eigenaren die zich 
binnen de Veiligheidsregio met dit onderwerp bezighou-
den. Het ging om drie typen projecten, herkenbaar aan de 
kleuren rood, geel, blauw. Deze kleuren komen overeen 

de werkvloer helpt om adequater en passen-
der hun werk uit te voeren.

Van fysieke naar sociale crisis
“Vroeger hadden we het altijd over fysieke 
rampen. Maar steeds vaker komen we soci-
ale crisissen tegen. Wil je daarin goed optre-
den, dan heb je veel meer informatie nodig. 
Denk maar eens aan de ontruiming van Fort 
Oranje. Dat was feitelijk meer een sociale dan 
een fysieke crisis. Om daar goed te kunnen 

werken, moeten we de beschikking hebben 
over informatie uit veel meer bestanden. Op 
termijn kun je ook denken aan bijvoorbeeld 
informatie uit sensoren in verzorgingshuizen. 
Als daar iets gebeurt, kun je op basis van die 
informatie veel gerichter en sneller met hulp 
van die sensoren de mensen vinden. Ook 
weten onze brandweermensen bijvoorbeeld, 
als informatie van de GGD beschikbaar is, in 
welke kamers de mensen met zuurstoffles-
sen wonen. Dat is lekker om te weten.”



17-09-2018  | Dag van de Informatie opent ogen en leidt tot veel interactie 10

Veredelen en beschikbaar stellen
Andere soorten informatie die gaan hel-
pen zijn bijvoorbeeld de handleidingen van 
verschillende auto’s. Het maakt nogal uit, 
zegt Diemer, als de mannen en vrouwen ter 
plaatse precies weten waar zij moet ‘knippen’ 
als ze passagiers uit een Tesla of een Volvo 
moeten halen. Ook realtime informatie van 
Rijkswaterstaat, over verkeerssituaties, zijn 
van groot belang. “Wij veredelen die infor-
matie ook, en stellen dat weer beschikbaar 
aan andere partners. Zo gaat het twee kan-
ten op. Het is een proces dat stap voor stap 
zal verlopen. Voor nu is het belangrijkste dat 
onze mensen weten dat wij hieraan werken 
en dat ze zich bewust zijn van de impact; dat 
gaat over informatie uit op het oog simpele 
bestanden tot de data uit gadgets of geavan-
ceerde drones.”

“Fort Oranje was feitelijk meer 
een sociale dan een fysieke crisis; 

als je daarin goed wilt optreden, is 
informatie cruciaal.” 
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“We zetten grote stappen 
door verrijken en delen van 
informatie”

Willem van Santen, programma-manager Informatiegestuurde Veiligheid

De vele, digitale systemen die op allerlei plekken in 

gebruik zijn, genereren een grote hoeveelheid data. Maar 

voor je van data bruikbare informatie hebt gemaakt, 

gaat er vaak een flinke verrijking aan vooraf. Dat is 

precies waar Willem van Santen, programma-manager 

Informatiegestuurde Veiligheid, met zijn team zich mee 

bezighoudt. “Die enorme berg aan informatie moet we 

bruikbaar en beschikbaar maken, en dat doen we onder 

meer via het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK).”

Het onderzoek naar de inzet en het oefenen met  

drones is al circa vijf jaar geleden gestart. Maar sinds 

één jaar is het drone-team in Midden- en West-Brabant 

operationeel. “We zijn met twee opgeleide drone-

piloten”, vertelt Cees Smits. Hij is er een van, vertelt hij 

met gepaste trots. “Voor zover ik weet heeft alleen nog 

de regio Twente een drone-team aan het werk. Dus er 

wordt zeker naar ons gekeken. Men wil graag weten 

hoe en wanneer we drones kunnen inzetten.”

Marktkraam 3 

De drone als havik in de lucht
zorgen ervoor dat een brandweercommandant een beter 
aanvalsplan kan maken. Hij ziet gerichter en ook eerder 
waar hij een brand het beste kan opvangen.” 
Om de drone te kunnen inzetten, is niet alleen een 
dronepiloot nodig, maar ook een persoon die de camera 
bedient. Daarnaast heeft het droneteam een scout, 
 iemand die in de gaten houdt of het luchtruim veilig is: 
een botsing met stroomkabels, torenspitsen of boom-
toppen willen we natuurlijk wel vermijden.

“Het voordeel van een drone tegenover een hoogwerker 
is dat wij tot 120 meter hoog een crisissituatie kunnen 
bekijken, terwijl je met een hoogwerker niet verder dan 32 
meter komt. Bovendien kunnen wij een situatie snel van 
alle kanten bekijken. Daarnaast hebben we niet alleen een 
gewone camera, maar ook een hitte-camera aan boord. 
Zo kunnen we heel goed zoeken naar de vuurhaard, juist 
als de vlammen nog niet zichtbaar zijn. De dronebeelden 

“Wat wij nodig hebben  
zijn mensen voor wie de  

IT weinig geheimen kent en 
die de weg weten in de  

IT-wereld”
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Binnen het programma Informatiegestuur-
de Veiligheid draait alles om het omzetten 
van ruwe data en gegevens naar informatie. 
Daarbij kijken Van Santen en zijn collega’s 
allereerst naar alle bronnen die er al zijn. 
Voordat alle databases en bestanden van 
overheden en andere instanties toegankelijk 
zijn gemaakt, zijn we heel wat jaren verder. 
“Onze klus behelst vooral het ontsluiten en 
vervolgens het verrijken van data, zodat het 
bruikbare informatie is. En dat delen we dan 
met zoveel mogelijk van onze mensen, maar 
ook met partners in ons veiligheidsnetwerk”, 
vertelt Willem.

Informatiegestuurde veiligheid
Die informatie is belangrijk tijdens inciden-
ten, maar ook vooraf. Misschien nog wel 
belangrijker, omdat je soms met goede infor-

matie incidenten kleiner kunt maken en mo-
gelijk ook voorkomen. Vandaar dat binnen 
de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant 
verschillende projectteams zich richten op 
informatiegestuurde veiligheid. “Dit houdt 
in dat wij ons steeds op een informatiebron 
richten en dan in projecten van ongeveer 
drie maanden proberen om die informatie te 
ontsluiten en te verrijken. Vervolgens bieden 
we die informatie dan aan via ons Veiligheids 
Informatie Knooppunt. Dit is een webomge-
ving waarin we allerlei bestaande informa-
tiebronnen, registraties en basisgegevens 
samenbrengen.”

Twee verschillende VIK’en
Er zijn op dit moment twee verschillende 
VIK’en beschikbaar. Het ene VIK, de Meld-
kamer, is gericht op de operationele kant 
van onze Veiligheidsregio. Deze bevat dus 
informatie die de mensen in het veld kun-
nen gebruiken. Daarnaast is er een VIK met 
bestuurlijke en managementinformatie. Dit 
richt zich meer op de beleidsmakers. “Het is 
inmiddels wel duidelijk dat er heel veel orga-
nisaties zijn die puzzelstukjes hebben die wij 
kunnen gebruiken. Zo is het bijvoorbeeld be-
langrijk, wanneer er een gifwolk ontsnapt en 
we moeten evacueren, om precies te weten 
waar de zorgcentra zijn en hoeveel mensen 
daar wonen. Maar ook een onderzoek naar 
het veiligheidsgevoel van mensen, dat de 
GGD pas uitvoerde, is informatie dat wij in 
onze VIK verwerken. Dit zijn contextgege-
vens die je aan een wijk of regio kunt toevoe-
gen en die voor onze mensen op de werk-
vloer belangrijk kunnen zijn”, zegt Willem.

“Een hele nuttige dag”

“Ik ben heel erg tevreden dat er zoveel mensen 
zijn van de brandweer, maar ook van kantoor. 
Met name brandweermensen denken in het 
algemeen nog niet zo veel na over de rol van 
informatie. Hier hebben we een complex 
onderwerp, met vaak abstracte zaken, tastbaar 
en zichtbaar kunnen maken.” – Willem van 
Santen, programma-manager Informatiegestuurde 
Veiligheid
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“Die informatie lijkt wellicht wat oninteressant, maar dat 
is het niet”, vindt Roelofs. “Wij weten met ons systeem 
wel exact welke gebouwen waar staan en welke vergun-
ningen en bestemmingen die gebouwen hebben. Als wij 
die informatie verrijken en veredelen dan wordt het een 
grondstof voor andere informatiesystemen. Wanneer we 
bijvoorbeeld ’s ochtends een melding verwerken dat een 
sprinklerinstallatie het niet doet, is het logisch dat dit ook 
snel bekend is op de TS. Of dat we de planvorming van 
een groot evenement via het VIK ook met de meldkamer 
delen. Op die manier is het werk van risicobeheersing 
niet alleen relevant voor de gemeente maar ook voor de 
andere collega’s binnen de veiligheidsregio.”

Marktkraam 15 

Informatie uit adviezen kan cruciaal zijn
“Jaarlijks ontvangen we duizenden advies-

aanvragen vanuit de bevoegden gezagen, de  

26 gemeenten, de omgevingsdienst en provincie”, 

vertelt Menno Roelofs, hoofd risicobeheersing 

Oost. “De adviesaanvraag is het vertrekpunt voor 

ons werkproces dat we regiobreed en uniform 

doorlopen. Daarom is een eenduidig vertrekpunt 

noodzakelijk en daarom heeft Informatisering 

ook het Klantportaal ontwikkeld. Vergelijk het 

Klantportaal met een webshop. De gemeente 

kan er één of meerdere adviesproducten van ons 

bestellen en die bestelling voorzien van relevante 

informatie zoals bouwtekeningen. Deze advies-

opdracht komt vervolgens in ons workflow-

systeem. Hier geeft de adviseur het inhoudelijke 

advies en legt deze informatie over het object 

vast.”

Toegang tot het VIK

Het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) 
is in principe voor iedereen beschikbaar. 
Iedereen kan een account aanmaken en 
daarmee inloggen op de webomgeving. Het 
type gebruiker bepaalt welke informatie 
iemand kan zien. Het is namelijk niet nodig 
dat iedereen alle informatie ziet. Dat zou niet 
ten goede komen aan de bruikbaarheid van de 
omgeving. Een bevelvoerder, die de omgeving 
via zijn telefoon raadpleegt, heeft hele andere 
informatie nodig dan een beleidsmaker die 
toekomstplannen opstelt.

Tientallen formats en standaarden
De grootste uitdaging van het projectteam is 
om van alle data en ruwe informatie waar-
over zij mogen beschikken, zodanige be-
standen te maken dat ze bruikbaar zijn in de 
webomgeving. Willem: “Er zijn vele tientallen 
formats en standaarden waarin informatie 
tot ons komt. Alleen al van geografische 
informatie kennen wij minstens drie stan-
daarden. Wat wij daarom nodig hebben zijn 
mensen voor wie de IT weinig geheimen kent 
maar ook mensen die de weg weten in het 
land van leveranciers en specialisten. Zo’n 
team gaat ons helpen om al die data eendui-
dig te maken.”
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de mensen die buiten op straat het werk 
uitvoeren, gelden veel procedures en richt-
lijnen. Natuurlijk is die informatie te vinden 
in handboeken of naslagwerken. Maar het 
wordt veel gemakkelijker als we die infor-
matie omvormen naar visuals, plaatjes die 
op kaarten worden getoond bijvoorbeeld. 
Plaatjes zeggen meer dan 1000 woorden. En 
in de hectiek van de noodsituatie werkt het 
veel sneller als je direct ziet waar bijvoor-
beeld de dichtstbijzijnde brandkraan is en de 
nodige procedures automatisch voorgesteld 
worden. Dit is veel makkelijker dan wanneer 
je de papieren van Brabant Water erbij moet 
pakken.”

De juiste data erin zetten
LiveOp is een native app voor de iPad die 
een externe leverancier ontwikkelt en levert. 
“Maar dat is niet meer dan een schil”, zegt 
Vincent, “waarvan ook andere Veiligheidsre-
gio’s gebruik maken. Wij zorgen dat de juiste 
data erin komt. En die data is specifiek voor 
onze regio. Dan gaat het bijvoorbeeld om 
de toegang tot bospaden, of de locaties van 
brandkranen. Heel veel geografische infor-
matie. Maar ook de beelden die onze drones 
maken, wanneer we die bij een flinke brand 
of crisissituatie inzetten, kunnen we binnen 
de LiveOp app tonen.”

Voor eind 2018 volledig uitgerold
Volgens Vincent Baartmans is de imple-
mentatie van het systeem nog maar net 
begonnen. De bedoeling is dat alle bevel-
voerders en officieren van dienst voor het 
eind van dit jaar de beschikking hebben 
over het systeem. Dat betekent dat alle 69 
brandweerposten straks kunnen profiteren 
van de gevisualiseerde data in LiveOp. “We 
kunnen per gebruiker instellen welke data hij 
in zijn plattegronden te zien krijgt. Daarmee 
voorkom je dat er een ‘overkill’ aan informa-

“Plaatjes zeggen meer  
dan 1000 woorden”

Vincent Baartmans, strategisch beleidsadviseur 

Waar kun je met je brandweerauto het bos of de hei oprijden, 

als er een natuurbrand is? Je kunt op goed geluk een bospad 

inrijden. Veel beter is het als je op de iPad in één oogopslag ziet 

welke paden toegankelijk zijn. Dat is een voorbeeld waarvoor 

LiveOp is ontwikkeld. Toegang tot dergelijke, geografische 

informatie is slechts een van de mogelijkheden. Vincent 

Baartmans geeft een toelichting op de huidige functies en die 

nog gaan komen.

Vincent Baartmans

“LiveOp is speciaal ontwikkeld om de juiste  
mensen op de juiste plek van de juiste infor  - 
matie te voorzien”. Vincent vertelt het 
gemakkelijk, in één volzin. Maar voordat 
dit realiteit is, is er veel werk verzet. “Voor 
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tie te zien is. Zo is het voor een bevelvoerder 
essentieel dat hij snel ziet waar de brandkra-
nen zitten, terwijl dat voor de Hoofd officier 
van dienst mogelijk niet zo interessant is. Dus 
kan die optie bij hem uit staan.”

Informatie over gebouwen
Er wordt hard gewerkt om nog veel meer 
data op een gevisualiseerde wijze in LiveOp 
te krijgen. “We zijn bijvoorbeeld bezig om de 
data uit de Basis Administratie Gebouwen 
van de KvK en de WOZ om te zetten naar 

plaatjes. Het gaat dan om de kernregistratie 
objecten. Daarin zit veel informatie die de 
brandweer goed kan gebruiken. Als je aan-
rijdt naar een object, weet je in de toekomst 
in een oogopslag wat de functie is van een 
specifiek gebouw. In de auto kun je je inzet-
plan al voorbereiden.”

Puur operationele functies
De functies die Vincent en zijn collega’s in 
LiveOp doorvoeren, zijn echt heel operatio-
neel. “Het begint steeds vanuit de gedachte: 
‘wat heeft de gebruiker in de brandweerauto 
nodig’. Het helpt dat ik zelf jarenlang aan die 
kant van het werk actief was. Anders dan het 
Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) is 
LiveOp puur voor de man of vrouw op straat. 
De beide systemen vullen elkaar wel aan. VIK 
vertelt je wat er op je af kan komen. LiveOp 
geeft door hoe je kunt omgaan met de situa-
tie die op je af is gekomen. 

“In de hectiek van een noodsituatie 
werkt het veel sneller als je met 

een pictogram meteen ziet waar de 
dichtstbijzijnde brandkraan is.”

“Er komen heel veel innovaties aan”

“LiveOp is een systeem waaraan we heel veel innovaties 
kunnen koppelen. De innovatieve mogelijkheden zijn 
enorm. Ik kan hier uren over vertellen. Er zijn voldoende 
toepassingen die we kunnen en gaan integreren, maar 
het uitgangspunt is wel dat het toegevoegde waarde 
moet hebben voor ons werk” – Vincent Baartmans, 
strategisch adviseur
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Operationele Informatievoorziening (OIV), 
Informatiegestuurde Veiligheid (IGV) en 
Slimmer Samenwerken/Basis op Orde (SSW). 
Met de respectievelijke kleuren rood, geel 
en blauw in de stands konden de bezoekers 
meteen zien bij welk type project zij stonden 
en werd met een slogan in diezelfde kleur-
stelling meteen duidelijk wat er bij de stand 
te halen was. 

Administratieve systemen
“Door te segmenteren in drie deelgebieden 
zag je ook meteen dat het niet alleen om in-
novaties of hightech gaat”, zegt Jolande van 
Balen. “Natuurlijk is het boeiend om te zien 
wat we al met bijvoorbeeld dronebeelden in 
onze informatievoorziening kunnen doen. 
Maar zeker zo interessant, en misschien nog 
wel belangrijker, is de informatie uit admini- 
stratieve systemen. Vaak komt dit van onder-
steunende diensten waarvan je op het eerste 
oog niet verwacht dat ze zo belangrijk zijn. 
Maar dat zijn ze in werkelijkheid wel. Daarom 
is het zo goed dat ook zij hier laten zien welke 
systemen zij hebben en hoe die bijdragen 
aan het vergroten van de veiligheid.” In 
datzelfde kader gaf ook Risicobeheersing aan 
op welke manier zij de collega’s van IB en CB 
kunnen voorzien van informatie met de slo-
gan in hun stand: ‘Hier maken we informatie.’

Ingrijpende veranderingen
Jolande noemt bijvoorbeeld de afdelingen 
P&O of DIV (die tevens het archief bewaakt). 
“De systemen waarmee P&O nu werkt in 
vergelijking met enkele jaren terug zijn zo 
anders. Dat geldt ook voor de systemen 
die we in het kader van vakbekwaamheid 
(BVMS) gaan gebruiken: Self Service komt 
steeds meer in zwang. Dat is belangrijk, want 
de huidige systemen geven bijvoorbeeld heel 
snel inzicht in bekwaamheden van mensen. 
Ook de archivering werkt nu echt anders, 

“Drone-beelden, maar ook 
administratieve informatie”

Jolande van Balen, strategisch adviseur

Toen de informatiemarkt na de plenaire presentaties van start 

ging, liep Jolande van Balen met een brede glimlach door de 

ruimte. Zeer tevreden dat er zo veel standjes gereed stonden 

om een grote diversiteit aan informatieprojecten te laten zien. 

“Dit geeft een heel tevreden gevoel. Toen we dit bedachten, 

hadden we zoiets wel voor ogen. Maar dan moeten we het nog 

wel realiseren. En het werkt hé! Kijk maar hoe iedereen druk 

met elkaar in gesprek is.”

De variatie in de informatiemarkt was groot. 
Om de bezoekers enige houvast te geven, 
was er een indeling gemaakt. De basis hier-
voor is het type informatie, zoals dat ook in 
het ‘Realisatieplan Informatie Voorziening’ 
voor de periode 2018-2020 voorkomt. Dat 
betekent dat er projecten waren rondom 

Jolande van Balen

“Onwijs leuk hoe iedereen  
zijn eigen informatieprojecten 

heeft vormgegeven. Daar is zoveel 
creativiteit losgekomen.”
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tuaties beheersen en in beeld krijgen, voordat ze zich 
voordoen. Mensen leren zo in scenario’s denken. Voor 
beleidsmakers en commandanten werkt dit erg goed. 
Uiteindelijk kunnen we dergelijke systemen met echte 
data uitvoeren, zodat ze bij crisissen te gebruiken zijn als 
die zich straks voordoen.”

Marktkraam 7A

HoloLens brengt augmented reality en 3D bij elkaar
Het nummer van de kraam verraadt dat het project 

redelijk last-minute aan het programma is toegevoegd. 

Gert-Jan Schotmeijer, data strategy manager bij Delta-

res legt uit dat zijn organisatie infrastructurele punten 

in kaart heeft gebracht die vervolgens met een  

HoloLens – een speciale bril – te bekijken zijn. 

“De HoloLens zorgt voor een mixed 3d en  

augmented reality beeld. Mensen zien een 

echte omgeving, maar met de HoloLens projec-

teren we daar ook kunstmatige elementen in.”

In het voorbeeld dat Deltares in haar marktkraam 
laat zien, gaat het om simulaties met overstro-
mingen. Wat gebeurt er met de kasten die voor de 
stroomvoorziening zorgen als water stijgt. En wat 
zijn de zogeheten ‘watervaleffecten’ als bepaalde 
kasten uitvallen. “Door simulaties kun je crisissi-

heel digitaal. De wijze waarop zij in staat zijn 
om gegevens beschikbaar te maken, is in-
drukwekkend. Ik vind het daarom heel goed 
dat zij (P&O, DIV en BVMS) hier staan. Bij de 
stand van P&O laten onze collega’s zien dat 
tegenwoordig iedereen zijn eigen stamkaart 
kan aanpassen. Dus als je adreswijziging niet 
is doorgevoerd, dan doe je het gewoon zelf. 
Goede informatievoorziening begint bij de 
juiste status van je eigen stamgegevens.”

Heel veel creativiteit
Naast alle interactie bij de standjes is Jolande 
erg onder de indruk van de wijze waarop de 
verschillende mensen met hun projecten zich 

presenteerden. “Ik vind het onwijs leuk hoe 
iedereen zijn eigen informatieprojecten heeft 
vormgegeven. Daar is zoveel creativiteit 
losgekomen.” Zelf heeft Jolande, zo denkt zij, 
misschien wel een van de moeilijkste pro-
jecten om in een stand te presenteren. “Wij 
hebben geprobeerd om de hele informa-
tieplattegrond van onze Veiligheidsregio in 
een blokkenmatrix weer te geven. Daarvoor 
hebben we alle systemen en koppelingen in 
kaart gebracht. Op zich misschien wat saai, 
maar uiteindelijk biedt het wel een onmis-
baar inzicht. Het zorgt ook voor een uitge-
lezen mogelijkheid om de drie thema’s, OIV, 
IGV en SSW, met elkaar te verbinden.”

“Iedereen is heel erg betrokken”

“Het mooiste is de enorme betrokkenheid. Dat hier zo’n 200 mensen op afkomen 
zegt toch veel. Ik zie veel brandweermensen, mensen van de meldkamer, maar 
ook administratieve krachten en andere ondersteunende diensten. Zij nemen 
allemaal de moeite om naar elkaars projecten te luisteren en te kijken. Dat is de 
grote winst van deze dag.” - Jolande van Balen, strategisch adviseurr
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Met de opzet van deze eerste Dag van de 
Informatie wilde de Veiligheidsregio Mid-
den- en West-Brabant haar ‘Realisatieplan 
Informatie Voorziening’ voor de periode 
2018-2020 op een toegankelijke wijze naar de 
medewerkers brengen. “In ons realisatieplan 
schetsen wij hoe we de komende jaren de rol 
van informatievoorziening steeds belangrij-
ker maken en in ons werk integreren. Maar 
zo’n document is altijd wat statisch. Met 
deze themadag konden we diverse soorten 
informatie – over management, over geld, 
over clustering en over innovaties – op een 
grappige, toegankelijke en interactieve ma-
nier overbrengen.”

Bewust zijn van de risico’s
Gerard Palma denkt dat de sprekers in het 
plenaire programma best een aantal mensen 
“de ogen heeft geopend en bewust hebben 
gemaakt”. Steeds meer informatie en de 
integratie daarvan in onze werkprocessen, 
brengt ook risico’s met zich mee. Het risico 
dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, 
maar ook het risico van misbruik of zelfs 
criminele activiteiten. “Het is belangrijk dat 
we alle kanten van de informatisering laten 
zien. Het kan ons veel voordeel opleveren, 
maar tegelijk moeten we ook zeer zorgvuldig 
met alle informatie omgaan. Digitaal werken 
trekt veel mensen aan, maar niet iedereen 
is meteen enthousiast. Bovendien trekt het 
soms ook verkeerde mensen aan. Al die on-
derwerpen gaven we vandaag aandacht.”

Tweerichtingsverkeer
“Het meest bijzondere van deze dag vond ik 
toch de interactie, in met name het tweede 
deel. De plenaire presentaties waren belang-
rijk om te schetsen waarmee we bezig zijn, 
waar het naar toe gaat, en wat de gevaren 
kunnen zijn. Maar bij de ‘informatiemarkt’, 
tijdens het tweede deel, had iedereen de 

“De mensen achter de 
projecten leren kennen”

Gerard Palma, hoofd informatisering

“De opkomst was echt super; alleen daarmee was de eerste Dag 

van de Informatie al zeer geslaagd”, zegt Gerard Palma. “Met 

ongeveer 200 aanwezigen kon de dag eigenlijk niet meer stuk. 

Ons doel, om collega’s te tonen waarmee we bezig zijn en nader te 

informeren, kwam goed uit de verf. Iedereen kon hier de gezich-

ten leren kennen van de collega’s die met een grote variatie aan 

projecten bezig zijn.”

“De sprekers hebben 
verschillende mensen weer heel 

wat bewuster gemaakt”

Gerard Palma
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doet gaat er, met een snelheid van 20 tot 25 berichten per 
seconde, een melding uit naar iedereen die het aangaat. 
Niet alleen via een semafoon, maar ook per vaste tele-
foonlijn, mobiele telefoon of e-mail. Elk communicatie-
systeem is denkbaar. Zelfs een lichtkrant of een omroep-
systeem kunnen we aan onze software verbinden.”

Marktkraam 2

Honderden mensen tegelijk alarmeren en notificeren
Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe je tientallen 

of honderden pagers tegelijk laat afgaan? Of hoe je 

zorgt dat bij een crisis exact de juiste mensen worden 

gebeld? Smart Respond is een van de bedrijven in 

Nederland die deze faciliteiten verzorgen. Met hun 

software en systeem zorgen zij voor het alarmeren en 

notificeren van onder meer alle medewerkers van 

de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

“Waar telefonistes vroeger werkten met uitgebreide 
bellijsten, waarop rollen en prioriteiten stonden, heb-
ben wij die taak nu overgenomen. Je moet er toch niet 
aan denken dat een of enkele mensen in een crisissitu-
atie de telefoon moet grijpen om de juiste personen te 
pakken te krijgen”, zegt Beau van Ommeren van Smart 
Respond. “Ons systeem kent de exacte scenario’s, 
de rollen en de functies van alle mensen die in deze 
veiligheidsregio werken. Als er zich een situatie voor-

kans om lekker een op een met allerlei men-
sen te praten die specifieke projecten onder 
hun hoede hebben. Hier ontstond tweerich-
tingsverkeer dat wij essentieel vinden voor 
het draagvlak onder de projecten. En de 
projecten worden er ook beter van.”

Ook feedback leveren
In de ruim 15 marktkramen presenteerden 
collega’s en enkele externe partijen zich. “Zij 
lieten niet alleen zien waarmee ze bezig zijn, 
maar ze konden ook vertellen wat de status 

van een project is en in veel gevallen kun 
men ook feedback leveren. Natuurlijk kunnen 
we die informatie ook in een nieuwsbrief op-
schrijven en dan rondsturen, maar dit werkt 
echt beter. Bovendien was de voorpret bij 
alle projecthouders, om deze presentaties te 
realiseren, erg belangrijk. Zij konden reflec-
teren op het project waaraan zij werken, om 
vervolgens met veel creativiteit hun onder-
werp te visualiseren in een verhaal dat ze op 
de markt konden presenteren. Het is echt 
een win-win geworden.”

“Ingewikkeld verhaal luchtig maken”

“Het strategisch en operationeel inzetten van informatie kan al snel 
een ingewikkeld en theoretisch verhaal worden. Terwijl wij juist willen 
dat mensen het op een praktische wijze benaderen. Om het luchtig 
te maken, moeten we het verhaal naar de mensen brengen. Op deze 
manier, zo is mijn overtuiging, raak je de mensen niet kwijt, maar 
maken we ze juist betrokken.” - Gerard Palma, hoofd informatisering
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afdeling nog redelijk onbekend zijn. Daarom is hij blij om 
op deze markt te staan. “De afdeling Risicobeheersing 
werkt al met ons systeem. Het begint met het zetten van 
een eerste stap: sla je documenten op via ons systeem, 
en wij maken ze toegankelijk. Het mooie is dat je dan ook 
medewerkers van andere afdelingen via ons systeem 
op een hele veilige manier toegang tot die documenten 
kunt geven. Dit maakt het samenwerken echt een stuk 
eenvoudiger.”

Marktkraam 12

“Jullie slaan ze op, wij maken ze toegankelijk”
Documenten hebben een bepaalde waarde. Maar die 

waarde wordt bepaald of documenten ook vindbaar en 

bruikbaar zijn. En dat is precies waar de afdeling Docu-

mentaire Informatie Voorziening (DIV) voor wil zorgen, 

zegt Jeroen Arkesteijn. “Wij maken alle informatie be-

schikbaar. Beter nog, wij kunnen ervoor zorgen dat je 

veel minder documenten steeds opnieuw moet samen-

stellen. Met de sjablonengenerator en templates hoef 

je zelf steeds minder vaste teksten te produceren.”

Van DMS naar E-depot staat er boven de marktkraam 
waarin Jeroen Arkesteijn staat. “We laten hier onder meer 
het systeem Smartdocument zien. Dit is een sjablonen-
generator waarin je op zoek kunt gaan naar templates 
voor jouw werkzaamheden. Hoe meer vaste teksten 
jouw documenten bevatten, hoe minder je zelf hoeft in te 
vullen.” Jeroen vindt het jammer dat de diensten van zijn 
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binnenste van de motor kijken. Deze technieken gaan 
steeds meer mensen helpen in hun dagelijks werk. 
Niet alleen monteurs in een garage, maar eigenlijk alle 
professionals die getraind moeten worden of die met 
ingewikkelde systemen moeten werken. Je zet de bril 
op, roept via een grote database het toestel, de machine 
of het apparaat op waarmee je aan de slag moet, en de 
technologie leidt je precies daar waar je moet wezen of 
dat wat je wil weten.”

Marktkraam 4

Kijk eens met een andere bril
Onder de generieke titel ‘The future of work’ was 

Atos, de huidige IT-dienstverlener, aanwezig om 

zijn visie op de toekomst te tonen. Niet alleen met 

kantoorautomatisering via de meest moderne desktop-

computers met touch screens, maar met nog veel 

innovatievere hulpmiddelen. Erik Kuiper, creative 

director virtual & augmented reality bij Atos liet zoveel 

mogelijk bezoekers kennismaken met de HoloLens. 

Dit ‘wondertje van techniek’ brengt de combinatie van 

virtual en augmented reality samen en tot leven.

“We tonen hier, als je door deze HoloLens kijkt, een virtueel 
beeld, een zogeheten ‘digital twin’ van een vliegtuigmotor. 
Door de combinatie van technieken kun je letterlijk rond de 
motor lopen, alsof hij in de hangar staat. Vervolgens kun 
je op virtuele knoppen klikken, waarna de motor steeds 
verder wordt gestript. Je kunt dus steeds dieper in het 
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