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12.00u Reflectie vanuit IFV 
 
1. Wat gaan we met de lessen doen 

 
2. Focus op meldkamer 

 
3. Vergelijk met andere regio’s / objecten 

 
4. Wat betekent dit voor OTO 
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Gevraagd door organisatie 
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Wat is het ifv: is de landelijke ondersteunings-

organisatie voor de veiligheidsregio's (Wet VR) 

 

Welke taken: 

• wettelijke taken (art 68),  

• gemeenschappelijke werkzaamheden voor de 

regio's (art 69) en  

• werkzaamheden op het gebied van de fysieke 

veiligheid voor derden (art 70).  
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Wettelijk taken:  

• verzorgen van opleiding en ontwikkelen van 

les-, oefen en leerstof,  

• expertise ontwikkelen, in stand houden en ter 

beschikkingstellen 

 

• ELO (electronische leeromgeving) 
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Niveaus in ELO-keurmerk 
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Proces Onderwijscontent 
Proces Les- en Leerstof 
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Vraag: Hoeveel pagina’s zijn er in de landelijke les- 

en leerstof gewijd aan tunnelincidentbestrijding?  
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Vraag: Hoeveel pagina’s zijn er in de landelijke les- 

en leerstof gewijd aan tunnelincidentbestrijding? 

 

Antwoord: < 1 pagina 
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Boodschap 1: er staat nauwelijks tot niets in de 

les- en leerstof aangaande 

tunnelincidentbestrijding 

 

Boodschap 2: we passen les- en leerstof niet 

aan:  

• ten eerste omdat het er niet is, en mocht het er wel zijn geweest,  

• ten tweede omdat je niet op basis van een enkel incident iedere keer 

de les- en leerstof wilt/kunt aanpassen 

 

  

1. Wat gaan we met de lessen doen? 



2. (Landelijke) Meldkamerorganisatie (LMO) 

Verificatie v.d. melding door gemeenschappelijke 

meldkamer met: 

• andere meldingen,  

• meldkamer RWS en  

LMO in opbouwfase 

Gebruik beelden verkeerscentrale RWS  

 
kan door IFV benadrukt worden in LMO voorbereiding en in 
stakeholdersoverleg tunnelveiligheid 
 



3. Betekenis voor OTO 

Opleiden, Trainen, Oefenen is regionaal 

Op basis van regio-specifieke risico’s, materieel en 

kennis, i.c. tunnel specifieke risico’s 

Eenduidige Terminologie: tunnelbuis, einde inzet, .. 

 

Boodschap 3: Regio’s prepareren zich op elk hun 

eigen wijze op tunnelincidentbestrijding, afhankelijk 

van de eigen middelen, ervaring en de 

tunnelkarakteristieken 

 

 



Kan vanuit IFV  ondersteund worden met 
opleidingsmateriaal, oefen materiaal, scenario’s, gaming 
(IFV_ADMS), operationeel (geen wettelijke taak) 
 



4. Andere regio’s 

Tunnels kennen elk hun eigen Veiligheidbeheerplannen 

(VBP’s) 

V-Regio’s hebben eigen risicoprofielen 

 

Boodschap 4: Enige vorm van unité doctrine is zeer 

wel gewenst  (landelijke handreiking die 

regiospecifiek kan worden uitgewerkt)  

Voorstel hiertoe is in de maak i.s.m. vakgroep 
infrastructuur en veiligheid en RWS 



Tot besluit 

Samenwerking begint binnen de eigen organisatie  

 

Repressief samen werken vraagt niet primair om 

procedures vooraf, maar om werkafspraken ter plekke  

 

Werkafspraken ter plekke vraagt om kennis, ervaring 

en improvisatie 

 

Unité de doctrine inzake voorbereiding op 

tunnelincidentbestrijding is zeer gewenst 


