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VACATURE 
 
Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken Crisisbeheersing, Brandweer Fryslân en GGD Fryslân met 
elkaar aan een gezonder en veiliger Fryslân. Samenwerken met andere organisaties staat hierbij 
centraal. Bij Veiligheidsregio Fryslân werken meer dan 1.900 medewerkers, waarvan ruim 60% bij de 
vrijwillige brandweer. 
 
De afdeling Crisisbeheersing speelt een grote rol in allerlei typen crises. Van fysieke veiligheidsissues 
en de uitbraak van de vogelgriep tot de vluchtelingenopvang en sociale incidenten. Ook is er een 
coördinerende rol bij de voorbereiding van risicovolle evenementen en het bevorderen van 
samenredzaamheid van burgers, bedrijven en overheid. Van een plannenmaker op afstand is de 
afdeling doorontwikkeld naar een netwerkregisseur middenin onze samenleving. De afdeling 
Crisisbeheersing bestaat uit circa 30 medewerkers. Wij werken samen met ongeveer 300 
crisisfunctionarissen (nevenfunctie). 
 
Informatiemanagement bij incidenten 
Bij een grootschalig incident of crisis wordt de samenwerking tussen de hulpverleningsdiensten bij de 
plaats van een incident aangestuurd door het Commando Plaats Incident (CoPI). Om als CoPI goede 
besluiten te kunnen nemen, moet de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar zijn voor de 
juiste personen. Bijvoorbeeld informatie over de aard en omvang van het incident, de effecten en de 
wijze van bestrijden. Het is hierbij erg belangrijk dat alle informatie die relevant is voor de bestrijding 
actief beschikbaar wordt gesteld aan de hulpdiensten. Een informatiemanager coördineert dit proces. 
 
Word jij onze nieuwe Informatiemanager CoPI? 
Heb jij interesse in een rol tijdens crises en kun jij onder stressvolle omstandigheden zorgvuldig 
werken, relevante informatie ontleden en verbanden leggen tussen gegevens? Ben jij ‘crisisalert’ en  
communicatief vaardig? Oftewel, kun je informatie aan anderen overdragen in duidelijke taal en/of op 
schrift? Kom dan het piketteam informatiemanagers CoPI versterken als: 
 
 

Informatiemanager CoPI 
(nevenfunctie) 

 
Functie-inhoud 
Een nevenfunctie als Informatiemanager CoPI brengt de volgende werkzaamheden met zich mee: 

• Je verzamelt, analyseert en beoordeelt zelfstandig informatie in het CoPI. 
• Je draagt zorg voor een eerste analyse en beeldvorming. Dit omvat eveneens de “aanrijfase” 

van een GRIP-opschaling. Je draagt daarin bij aan de ontwikkeling van een “startbeeld”. 
• Je draagt zorg voor een continu proces van adequate en juiste informatievoorziening in het 

CoPI. 
• Je verwerkt de informatie in een totaalbeeld en zorgt dat deze (via een computersysteem) 

toegankelijk wordt voor alle betrokken partijen. 
• Je presenteert bij iedere vergadering het actuele situatiebeeld aan het CoPI.  
• Je onderhoudt nauw contact met de informatiemanagers in de andere crisisteams die actief 

zijn.  
 
Functie-eisen 

• HBO werk- en denkniveau 
• Kennis van en ervaring met een politiek/bestuurlijke omgeving. 
• Kunnen werken in een complexe en hectische omgeving waarin meerdere disciplines (zoals 

de politie, brandweer en gemeente) actief zijn. 
• Geen ‘9-tot-5 mentaliteit’. 
• Je beschikt over een rijbewijs. 
• Toestemming van de hoofdwerkgever om de functie te mogen uitvoeren. 
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Belangrijkste competenties 

• Analytisch  
• Pragmatisch 
• Accuraat 
• Plannen, organiseren en coördineren 
• Stressbestendig 
• Gericht op samenwerking 
• Communicatief vaardig 
• Gevoel voor informatie- en communicatietechnologie  

 
Ons aanbod / tijdinvestering 

• Vakbekwaam worden door middel van opleiding, training en oefening (circa 67,5 uur per jaar). 
• Na aanstelling start het opleidingstraject informatiemanagement (verzorgd door het Instituut 

Fysieke Veiligheid) en krijg je een training in het systeem dat wordt gebruikt om de informatie 
te delen (Landelijk Crisismanagement Systeem). Omdat je nog kennis moet maken met de 
crisisfunctie en de systemen is de eerste opleidingsfase wat intensiever.  

• Je hebt circa 1 keer in 6 weken piket (7 dagen x 24 uur). 
• Inzet bij incidenten een aantal keren per jaar. 
• Voor de functie geldt een opkomsttijd van 30 minuten op de plaats incident (regio Fryslân). 
• Je ontvangt een piketvergoeding van de Veiligheidsregio via je hoofdwerkgever. 

 
Bijzonderheden 
Om deel uit te kunnen maken van het piketteam is het vereist dat je werkzaam bent bij de 
Veiligheidsregio, een Friese gemeente of een andere (overheids)organisatie die samenwerkt met de 
Veiligheidsregio. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectie.  
 
Informatie en sollicitatie 
Voor vragen of informatie kun je contact opnemen Rika Leijstra, clusterhoofd Crisisbeheersing,  
088 229 9969. 
 
Spreekt deze interessante nevenfunctie jou aan? Stuur dan een korte motivatie met CV vóór  
21 maart 2019 naar vacature@vrfryslan.nl onder vermelding van vacaturenummer 201904. 
Selectiegesprekken vinden plaats op maandagochtend 1 april 2019.  
 
Wil je meer weten over Veiligheidsregio Fryslân? Ga dan naar www.veiligheidsregiofryslan.nl. 
 
 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 
 
 
 
 
 
 


