DE BESTE
DAT BEN

J I J!

De beste overheidsorganisatie is niet Veiligheidsregio
Brabant-Noord, want de beste dat ben JIJ.
Veiligheidsregio Brabant-Noord is getransformeerd naar
een naar buiten gerichte netwerkorganisatie. Wij verbinden
de beste mensen, organisaties en informatie aan elkaar
om zo goed mogelijk crises te bestrijden. We willen deze
wedstrijd niet zélf winnen, we zijn allemaal winnaars en dat
is wat we laten zien. Want de beste dat ben JIJ!

DE PARACHUTE
IN EEN DIEPE VAL
Veiligheidsregio Brabant-Noord is
een samenwerkingsverband van en
voor 17 Brabantse gemeenten.
Wij zorgen samen met onze partners
elke dag voor de veiligheid van alle mensen
die in de regio wonen en verblijven.
Samen zorgen we voor de parachute als
we bij een crisis in het diepe vallen zodat
we een zachte landing maken.

VOORBEREIDING:
BEPAKKING DIK IN ORDE
Natuurlijk, we zijn voorbereid als een crisis zich aandient.
Dat doen we hier niet meer op de traditionele manier met
het inslijpen van scenario’s of beproeven van commandolijnen. We ontwikkelen met onze crisisfunctionarissen de
teamkwaliteiten die nodig zijn op elk niveau van de crisisorganisatie. We gebruiken Team Resource Management om
ons te verbeteren. 7 skills waarmee je een opgave aan kunt
met je hele team, en niet alleen je eigen prestatie verbetert.
Wij trainen en leiden alle crisisfunctionarissen op die de
crisis samen bestrijden. We gaan met onze tijd mee en
hebben een Landelijk Crisis Management Systeem. Hiermee
wisselen we tijdens een crisis snel informatie uit met onze
partners, zoals politie, geneeskundige hulp en defensie.
Voor ons klaar staat een ‘state of the art’ Regionaal Crisiscentrum (RCC) waarin wij met alle hulpdiensten optimaal
kunnen samenwerken. In het RCC zijn sinds 1 januari 2020
de Calamiteiten Coördinatoren geïnstalleerd. Zij weten niet
alleen tijdens een crisis precies wat ze moeten doen, maar
monitoren al in vroeg stadium informatie die nuttig kan
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zijn tijdens een crisis. Zij waren in januari al bezig met het
verzamelen van informatie over corona(besmettingen) in het
buitenland. Dit vormde de bepakking voor onze vrije val in
de coronacrisis.
Flexibiliteit is tegenwoordig in een crisis onmisbaar.
De maatschappij wordt complexer en daar spelen we als
veiligheidsregio snel op in. Bijvoorbeeld tijdens de boerenprotesten in 2019 in Brabant. We zijn als crisisorganisatie
flexibel opgeschaald zijn en konden monitoren en ingrijpen
waar het nodig was.
Daarnaast investeren we veel meer dan voorheen in onze
relaties met onze buren en partners. Want je weet maar
nooit wanneer je ze nodig gaat hebben in je vrije val. Zo
werken wij nauw samen met de zes zuidelijke veiligheidsregio’s om informatiegestuurde veiligheid te realiseren en
hebben wij samen met Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
een Meldkamer Oost-Brabant gerealiseerd en een
Commando Unit aangeschaft.

OP WEG NAAR EEN
ZACHTE LANDING

DE SPRONG: DE CRISIS
met onze inwoners en we richtten een Brabantse evenementen actiecentrum in. Door al deze snelle acties konden
we weer ademhalen en de vrije val tot een einde brengen.
De parachute kleurt Brabants rood-wit geblokt en blauw
(Politie), wit (GHOR), rood (Brandweer) van onze partners
en alle kleuren van de gemeenten die hebben bijgedragen
aan het vormen van de parachute.
Ondanks dat veel van onze tijd en capaciteit naar de coronacrisis is gegaan, zijn we paraat gebleven en hebben we
ook andere crises bestreden. De politie die de vele demonstraties in goede banen leidt en de brandweer
die de natuurbrand in de Peel bestrijdt.

In februari 2020 sprongen we in het luchtruim met de naam
coronacrisis. Een crisis die in onze regio Brabant startte en
zijn weerga niet kende. Een crisis met veel IC- en ziekenhuisopnames en veel slachtoffers en met veel onzekerheden door een nog relatief onbekend virus. Een vrije val
volgde zonder te weten waar het eindigt, of het eindigt!
Door het opzoeken van onze collega Veiligheidsregio’s
Midden West Brabant en Zuidoost, het formeren van interregionaal beleidsteam en de taken onderling te verdelen, zijn
we proactief gaan acteren. De voorzitters van de Brabantse
veiligheidsregio’s traden op als onze boegbeelden. En in
ons RCC richtten we ons op het helpen van onze crisispartner GHOR. We gingen op zoek naar ontbrekende stukjes
informatie, verwerkten dagelijks grote hoeveelheden informatie, ondersteunden de gemeenten met de communicatie

2

En naast het bestrijden van de crisis en
zo goed mogelijk blijven uitvoeren van
de bestaande werkzaamheden zijn we al
weer bezig met de komende periode;
met dat wat op ons af aan het komen is.
We leren nu al met onze partners van de
crisis. Halen tijdens de crisis evaluatiepunten
op samen met andere Brabantse regio’s.
De eerste schriftelijke verantwoording ligt al
bij de gemeenteraden. En wij ondersteunen de
gemeenten en evenementenorganisatoren met
het vormgeven van de ‘nieuwe’ coronaproof
toekomst-evenementen.
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DIMENSIE 1:
ONS
DUIDELIJKE
PROFIEL

DIT ZIJN WIJ: VEILIGHEIDSREGIO
BRABANT-NOORD

DIT DOEN WIJ
De veiligheidsregio brengt alle organisaties samen die
betrokken zijn bij de bestrijding van crises. Zo bestrijden
we samen met de Brandweer, Politie, Ambulancedienst,
en Gemeenten ongeveer 7000 incidenten per jaar.
Een keer of 15 per jaar is het groot alarm. Dan is een
incident zo groot dat alle diensten onder een
gezamenlijke commandant of onder leiding van een
burgemeester optreden.
Veiligheidsregio Brabant-Noord richt haar blik naar buiten.
Met behulp van een goede informatievoorziening én samen
met partners pakt de organisatie komende jaren veiligheidsvraagstukken aan op het gebied van fysieke en sociale
veiligheid. Ook landelijke ontwikkelingen zijn hierop van
invloed. Denk aan de Omgevingswet of de strategische
agenda van het Veiligheidsberaad of de speerpunten van
de Nationaal coördinator terrorismebestrijding. Dit alles
vraagt om een grondige externe oriëntatie.

Een parachute heb je nodig, tenminste als je af en toe
op grote hoogte in de problemen denkt te komen.
Als je als piloot een redmiddel hebt, weet je dat er een
uitweg is uit een slechte situatie. Een oplossing die
misschien niet je vliegtuig of jouw gebroken benen
redt, maar wel je leven. De veiligheidsregio vervult in
de samenleving deze rol. Wij zijn een laatste redmiddel
voor burgers en bedrijven of een hele samenleving in
problemen. Stevig gemaakt, beproefd en betrouwbaar.
Je hoeft er niet op te hopen dat het werkt, je weet het
gewoon zeker.

MISSIE “SAMENWERKEN A AN VEILIGHEID”

Brabant Noord is regio 21 van de 25 Veiligheidsregio’s
die Nederland rijk is. ‘s-Hertogenbosch is de grootste
gemeente. De voorzitter van Veiligheidsregio
Brabant-Noord is Jack Mikkers, ook burgemeester
van Den Bosch. Met zijn 16 collega burgemeesters
bestuurt hij onze organisatie voor de ruim 650.000
inwoners in het noorden van Brabant.
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Als Veiligheidsregio Brabant-Noord
werken wij met elkaar aan een veilige
Brabantse leefomgeving.
Wij leren mét en ván bedrijven,
burgers, gemeenten en onze partners
over belangrijke veiligheidsthema’s,
nu en in de toekomst.

DE BRANDWEER
IS ONDERDEEL VAN
DE VEILIGHEIDSREGIO’S
De Brandweer in Brabant-Noord heeft bijna 1000
vrijwilligers en 150 beroeps. In iedere gemeente, in
iedere woonkern is wel een post te vinden die volledig
uit vrijwilligers bestaat. Op ‘s-Hertogenbosch na, die is
bemand door een 24-uurs dienst. Onze vrijwilligers zijn
een belangrijke maatschappelijke link. Ze komen
immers uit de lokale gemeenschap. Kapper, Brandweerman én rijden op de buurtbus; bij ons een hele
normale combinatie. Die lokale betrokkenheid maakt
dat onze organisatie intrinsiek gemotiveerd is om de
samenleving veilig te maken en te houden.

DE ORGANISATIES
VAN #SAMEN
De Brandweer is als organisatie geheel ondergebracht bij de veiligheidsregio. De Geneeskundige hulp
(GHOR) is ook onderdeel van de veiligheidsregio, daar is iedereen in dienst bij de GGD. De GGD, de Politie,
Waterschappen, Defensie en alle gemeenten zijn zelfstandige organisaties.
De samenwerking is van onder tot boven geborgd. De bestuurders en financiers zijn vaak dezelfde en de directeuren
vormen een regio-brede veiligheidsdirectie. De medewerkers werken vaak in elkaars organisatie, kantoorruimten en
ontmoeten elkaar bij incidenten. Dan is er nog een enorme schil van gelegenheidspartners die af en toe betrokken zijn:
Nutsbedrijven, Omgevingsdienst, ProRail en Rijkswaterstaat, Natuurbeheerders, noem maar op. Samen vormen
al deze diensten de lijntjes van de parachute die ons redt als er een crisis, groot of klein, ontstaat.

Directeur Veiligheidsregio
Brabant-Noord Marie-Louise van Schaijk:

Je staat klaar voor de inwoners
en je bereidt je altijd goed voor.

Audiofragment

Meldkamer CaCo Bart van Kemenade:

Ik los de crisis niet alleen op.
Ik ben een kleine schakel
in die enorme ketting.

Audiofragment

Vrijwillige Brandweer Harrie van de Sande:

Als kind wilde ik altijd
held worden.

Audiofragment
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DIMENSIE 2:
ONZE
KRACHTIGE
ORGANISATIE
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CORONA:
IS 1 CRISIS NIET GENOEG?

De splinternieuwe Meldkamer in ’s-Hertogenbosch
verbindt alle operationele diensten in Oost Brabant.
Hier worden 112 telefoontjes omgezet in spoedeisende hulpverlening voor de Brandweer, Politie en
Ambulancedienst. In het hart van de hulpverlening
is ook het Regionaal Operationeel Centrum (ROC)
gevestigd. Hier worden gezamenlijk grote incidenten
bestreden. Gezamenlijk vormen de Meldkamer en
het ROC het RCC. In de coronatijd werden hier
bijvoorbeeld de schaarse goederen verdeeld, steunpunten opgezet en de noodverordeningen gemaakt.
In het ontwerp van het gebouw is al rekening gehouden met samenwerking van alle partijen. Alle
hulpdiensten en crisispartners hebben een plek hier,
een eigen actiecentrum. Zo is de GHOR ook dagelijks in het RCC aan het werk. Hun netwerkaanpak bij
zorginstellingen helpt bruggen te slaan. Het samenwerken in een crisiscentrum verlaagt de afstand en
versnelt het oplossen van crisisvraagstukken.
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Veel onderdelen van de organisatie zetten alles op alles op
om operationeel te blijven. Het ziekteverzuim bij de Brandweer is extreem laag, de 1% wordt net aangetikt. Als Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een beroep doet op onze veiligheidsregio om de Peelbrand (800 ha natuur ging verloren)
in Brabant-Zuidoost mee te bestrijden, kunnen we dan ook
direct helpen. De Brandweer kan voldoende mensen vrijmaken voor burenhulp. Er speelt op dat moment ook nog een
andere sluimerende crisis; een dreigend watertekort (twee
Waterschappen) door gebrek aan neerslag. Het netwerk
dat afgelopen jaren bijeen kwam om droogtemaatregelen te
bespreken, zit onmiddellijk weer op zijn plek. Samenwerken
met bekenden en een bak aan ervaring werpt zo wederom
zijn vruchten af.

DROMEN, DENKEN EN DOEN
In het netwerk van de crisisbeheersing met vele en
diverse partners beleidsuitgangspunten realiseren.
Dat klinkt nogal als super ambtelijke taal. De vraag die
hierachter ligt, is eigenlijk “Hoe komen wij samen in
beweging?” Wij dromen over een maatschappij die zichzelf
veiliger maakt. Die de veiligheidsregio alleen als platform
nodig heeft, als katalysator. Een SMART projectstructuur
hebben wij ondertussen verreikt met programmatisch
werken. Wij gaan steeds meer uit van een beweging.
Zo hebben wij bij het verbeteren van veiligheid in de
grootschalige industrie in onze regio niet méér toezicht
georganiseerd of extra regeltjes geïntroduceerd.
Nee, wij stimuleren bedrijven juist om elkaar te ontmoeten
op veiligheidsissues. Om kennis te delen, te leren van
fouten en samen met ons een netwerk te vormen.
In onze veiligheidsregio is het ondertussen vrij normaal dat
een bierbrouwer aan een medicijnfabriek laat zien hoe zij
omgaan met het reduceren van de risico’s van gevaarlijke
stoffen in de productieketen. En dat is precies wat wij willen.

VEERKRACHT

19 tot 33 (mln euro)
33 tot 47 (mln euro)
47 tot 61 (mln euro)
61 tot 75 (mln euro)
meer dan 75 (mln euro)

Bron: CBS
Meer weten over kosten, kijk op cbs.nl

KOSTENBEWUSTE ORGANISATIE

DE CORONAKANS

Door gebruik te maken van de sterke kanten van de
crisispartners benutten wij het aanwezige potentieel
optimaal. Hierdoor kunnen we onze eigen organisatie
relatief klein houden, waardoor we kosteneffectief kunnen
zijn. Samen de kosten laag houden, houdt niet op bij de
grenzen van de veiligheidsregio. Samen met andere
veiligheidsregio’s delen we kostbare faciliteiten. Midden
in de coronacrisis is de Cmmando Unit van Veiligheids
Brabant-Noord en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
opgeleverd. Ongeveer 15 keer per jaar zetten wij deze
unit in. De kosten hiervoor, ruim 4 ton, kunnen we
halveren door samen te werken.

Corona is niet alleen een crisis die in Brabant een bijzondere
start maakte en veel slachtoffers eiste, maar het is ook onze
kans. De kans om vroegtijdig in te springen op wat je overkomt
en burgers te laten zien dat bestuurders doortastend en initiatiefrijk optreden, en oog hebben voor bijzondere en moeilijke
situaties. Om zo onze inwoners zoveel mogelijk te beschermen. Snel van chaos naar beheersing dus. En ondertussen
komt in de crisisorganisatie ook naar voren wat er nog ontbrak.
Wij misten een scenarioteam dat weken of maanden in de
crisis vooruit kon denken, hadden geen relevante indicatoren
en trends om te sturen op cruciale punten, en konden zonder
drukte-meters geen beeld krijgen van wat grotere mensenmassa’s. Ondertussen beschikken wij over een interregionaal
scenarioteam in Brabant, meten we de drukte in natuurgebieden en binnensteden of woonboulevards met appjes en
Google-info, wat we weten schrijven we op en publiceren we
snel zodat het beschikbaar is voor heel Nederland.
Onder leiding van de GHOR worden er in de acute en
niet-acute zorg (zoals verpleeghuizen) tijdens de crisis nieuwe
(boven)regionale en landelijke teams en netwerken in reactie
op gesignaleerde knelpunten ontwikkeld, zoals het Regionaal
Overleg Niet-Acute Zorg en het Regionaal Coördinatiecentrum
Overplaatsingen (zie voorbeeld 2 in dimensie 3). Een kleine
greep uit de tussentijdse aanpassingen van de crisisorganisatie en werkwijzen die nooit meer zal verdwijnen. Scenariodenken is bijvoorbeeld al opgenomen in de oefenkalender voor
alle operationele diensten in het najaar.
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De netwerkorganisatie levert de veerkracht doordat we bij
alle partners uit een enorme vijver met goede opgeleide
en getrainde mensen kunnen vissen. De faciliteiten worden
geleverd door de veiligheidsregio en veel van de flexibele
schillen worden ingevuld door medewerkers van onze
sterke crisispartners. In het verleden rustte de crisisorganisatie vooral op brandweerpersoneel. Nu bestaat de
operationele organisatie uit defensiemedewerkers,
gemeente- en GGD-ambtenaren, noem maar op.
De operationele leiding wordt nu gevormd vanuit een poule
met gemeentesecretarissen, defensiemedewerkers en
Brandweer- en Politieofficieren.

NIEUWE RISICO’S MET EEN
INFORMATIEGEDREVEN AANPAK
Drones verzamelen informatie over mensenstromen bij
een festival. Live voertuigen, vliegtuigen, boten en treinen
volgen. Streaming wat de hoogwerker van de Brandweer
filmt bij een inzet. De grondwaterstand is online tot op de
millimeter af te lezen. Al deze ontwikkelingen zijn informatiegedreven. Op onze Meldkamer gaan wij niet alleen een
112-telefoonknooppunt inrichten, maar ook een informatieknooppunt. Van alle diensten, voor alle diensten. Alleen
zo kunnen wij aan de voorkant van incidenten en een crisis
komen. Dit veiligheidinformatieknooppunt, (VIK), ontwikkelen wij samen met alle zuidelijke regio’s. In 2025 blussen
voordat de brand uitbreekt? Dijken versterken voordat de
dijk doorbreekt? Besmettingen opsporen voor je ziek bent?
Daar willen wij klaar voor zijn!

Wat is VIK? Bekijk de animatie
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DIMENSIE 3:
ONS
DUIDELIJK
MAATSCHAPPELIJK
RESULTAAT

De Veiligheidsregio
staat midden
in de maatschappij
en levert concrete
maatschappelijke
resultaten.

De parachute is inmiddels opengegaan en we zweven
al even vrij door de lucht. Er gloort weer enig perspectief.
We durven weer vooruit te kijken en ons voor te bereiden op
de landing. Deze landing willen wij voor elke Brabander zo
soepel als mogelijk laten verlopen.
Wij ondersteunen daar waar mogelijk en communiceren
hierover open en duidelijk. En natuurlijk weten we ook wel
dat alle inwoners van de drie Brabantse regio’s bij de landing
flink wat blauwe plekken oplopen.
Maar eenmaal enigszins gehavend op de grond bieden
wij onze burgers weer een perspectief. Hier werken we hard
aan, samen met alle partners, bedrijven en uiteraard ook
de Brabanders zelf.
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VOORBEELD 1:
BRABANTSE CORONA AANPAK –
DUIDELIJKHEID VOOR ALLE BRABANDERS
In maart was de coronacrisis met name een zorgcrisis.
Vervolgens verschoof de crisis meer en meer naar een
maatschappelijke crisis, met impact op sociaal, economisch en maatschappelijk gebied. Het was alle zeilen
bijzetten om de kwetsbaren te beschermen, de zieken te
kunnen verzorgen en tegelijkertijd de samenleving overeind te houden met alle opgelegde maatregelen.
Vanaf mei kwam de focus meer te liggen op hoe weer op
te starten na de versoepelingen. In elke periode was het
voortdurend balanceren tussen het beschermen van de
volksgezondheid, het inschatten van risico’s en het minimaliseren van de maatschappelijke en economische impact
De buitenwereld en behoeften vanuit de samenleving
veranderen dus tijdens een crisis. Gelukkig kunnen we op
onze parachute blijven vertrouwen, ook als de windrichting
verandert. We kijken daarbij ook naar dat wat over een

paar weken gaat plaatsvinden. We zijn flexibel, passen
maatwerk toe waar nodig en bereiden ons voor op dat wat
komen gaat. Eén van de dingen die Brabant sterk maakt,
is dat wij netwerken en elkaar goed weten te vinden.
Dat heeft geholpen in het bestrijden van het coronavirus.
De Veiligheidsregio’s Brabant-Noord, Midden- en
West-Brabant en Brabant-Zuidoost hebben elkaar goed
gevonden en vanaf het begin samengewerkt. Intensief en
over langere periode.
Deze samenwerking kreeg onder andere vorm in een
nieuw opgezet Interregionaal beleidsteam (IRBT). Voorzitter van Veiligheidsregio Brabant-Noord, Jack Mikkers
van ‘s-Hertogenbosch, coördineert de Brabantse aanpak,
in nauw overleg met zijn collega’s John Jorritsma van
Eindhoven en Theo Weterings van Tilburg, de voorzitters
van de andere Brabantse veiligheidsregio’s.

JACK MIKKERS:

‘Ik ben trots op de samenwerking in de
Veiligheidsregio Brabant-Noord en hoe we
dat hebben gedaan met de andere Brabantse
Veiligheidsregio’s. Ik ben ook trots op hoe
de samenleving er samen de schouders
onder heeft gezet.’

In die eerste dagen na de uitbraak in Brabant werd er
vanuit de rest van Nederland met belangstelling naar
Brabant gekeken. Brabant kreeg een soort van ‘status
aparte’. Slechts een week later werd deze status aparte
eraf gehaald en werden de ‘Brabantse maatregelen’
verplicht voor het hele land. Deze ruime week voorsprong heeft er toe geleid dat Brabant tot op de dag
van vandaag wordt gezien en geraadpleegd als het
expertisecentrum van de coronacrisis.
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VOORBEELD 3:
SPREEKUUR EVENEMENTEN BRABANT
Op 25 juni werd formeel bekend dat vergunningplichtige evenementen, onder bepaalde voorwaarden, weer mogelijk zijn
per 1 juli in plaats van 1 september 2020. Deze beslissing betekende nogal wat voor de gemeenten die de taak hebben om
vergunningen te verlenen. Deze gemeenten kwamen na de bekendmaking dan ook al snel op de lijn bij onze Brabantse
evenementenregisseurs met de vraag ‘Wat betekent dit voor ons?’. De Brabantse evenementenregisseurs hebben snel
gehandeld en samen met de collega’s uit het hele land handelingsperspectieven opgesteld. Om zo gemeenten te
ondersteunen in de afweging om evenementen in aangepaste vorm door te laten gaan.
Daarnaast is er in Brabant, nu inmiddels vier keer, een succesvol Brabants spreekuur evenementen georganiseerd.
Een online vragenuur waar gemeenten met vragen kunnen inbellen.

VOORBEELD 2:
COÖRDINATIE IC PATIËNTEN

VOORBEELD 4:
SLACHTERIJ VION IN BOXTEL BLIJFT OPEN

De Covid patiënten kwamen eind maart met grote getalen
de IC op. Al snel werd duidelijk dat de capaciteit van de
Brabantse ziekenhuizen niet toereikend was. Het Regionaal
Overleg Acute Zorg (ROAZ) werd al snel een spil in het
web. Met onder andere de hulp van de veiligheidsregio’s,
GGD-en, Politie en Defensie werd een actiecentrum opgericht om de stroom van Covid patiënten tussen ziekenhuizen
te coördineren. Met ambulances en IC-bussen werden de
patiënten verdeeld over de ziekenhuizen in heel Nederland.
De hulpdiensten en zorgpartners staken hiervoor de handen
ineen om dit ingewikkelde proces zorgvuldig, maar ook met
de nodige snelheid, vorm te geven.

Terwijl in binnen- en buitenland slachterijen werden gesloten vanwege coronabesmettingen bij het personeel, konden we
in onze veiligheidsregio sluiting van slachterij Vion in Boxtel voorkomen. Ze kregen tijd en ruimte om alle maatregelen te
treffen om open te kunnen blijven. Ondanks een relatief hoog besmettingspercentage onder werknemers. We hebben in dit
voorbeeld naast bescherming van de volksgezondheid, ook waarde gehecht aan het belang van het minimaliseren van de
maatschappelijke en economische impact. Dit besluit is uiteraard niet zo maar genomen. Dit besluit is na veel afwegingen
en vooral in goed overleg met het bedrijf zelf genomen. Vion in Boxtel stond open voor gesprek direct vanaf de start en
stelde meteen alle benodigde informatie beschikbaar. Hierdoor kon er worden doorgepakt. De medewerkers konden veilig
aan het werk blijven. Als we samen corona aanpakken dan betekent dit ook echt samen, niet alleen samen met overheidspartijen. Samen met overheidspartners, bedrijven en burgers.

WOBINE BUIJS:

“Kijk, je kunt heel gemakkelijk zeggen ‘je moet sluiten’, maar een
heel belangrijke vraag voor mij is dan altijd: wanneer kan ik dan
besluiten dat de zaak weer open kan? Wat moet er dan geregeld zijn?
We hebben toen bekeken of die maatregelen niet meteen al
genomen konden worden. Door het pinksterweekeinde was er een
extra dag om dingen te regelen. Vion heeft zich drie slagen in de
rondte gewerkt om bijvoorbeeld protocollen op orde te brengen en
een extra schoonmaak te doen”

Al snel werd er een landelijk actiecentrum opgericht. Hierin
zijn direct alle Brabantse lessen overgenomen en zo kon er
landelijk al gelijk een vliegende start gemaakt worden.
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