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Landelijke pilot in Midden- en West-Brabant

Serious gaming voor burgemeesters
De crisis start op… informatie volgt…
dilemma’s worden getoond en adviezen
worden gegeven… Wat te beslissen?
TNO heeft, in samenwerking met Thales en de Hogeschool
voor de Kunsten Utrecht, de “Burgemeestersgame” ontwikkeld om een nieuwe manier van trainen toe te voegen aan de
huidige manier van crisistraining voor (loco-)burgemeesters.
Het project wordt gesubsidieerd door het ministerie van
Binnenlandse Zaken en de deelnemende partners.
De projectgroep heeft het werkveld ingeschakeld door
gebruik te maken van een landelijke klankbordgroep waarin
medewerkers van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, defensie, BZK en Veiligheidsregio Midden- en
West-Brabant zitting hebben. De Burgemeestersgame is
geen spelletje, maar een bestuurlijke crisisoefening in virtuele
vorm.
Het spel is nog in ontwikkeling en de regio Midden- en WestBrabant heeft de eer en het genoegen de eerste landelijke
virtuele oefengames te kunnen draaien. Er zijn inmiddels zes
burgemeesters bereid gevonden die hun mening willen geven
en deelnemen aan de pilot.
Het computerprogramma bootst op een interactieve manier
de besluitvorming in een crisisteam na. Burgemeesters
krijgen gedurende een kwartier steeds nieuwe dilemma’s
voorgeschoteld in het kader van een crisis. Daarbij kunnen
ze gebruik maken van de adviezen die de GBT-leden hen
geven, maken ze afwegingen en nemen ze beslissingen.
Geen makkelijke klus!

“Laat deze computer maar staan, ik wil
het nog een keer doen” (Burgemeester
Dirven- van Aalst, Gemeente Dongen)

Burgemeester Dirven - Van Aalst (gemeente Dongen) had op
20 augustus jl. de vuurdoop. Ze is enthousiast over de wijze
waarop de crisisdilemma’s worden gesteld. Ook de setting
van het spel is in GBT verband reëel en de adviezen die
worden gegeven to-the-point:
“Dit kan een hele waardevolle aanvulling worden op het
oefenprogramma van burgemeesters.” Mogelijk niet alleen
voor burgemeesters maar ook voor de loco-burgemeesters
en andere leden van het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT).
Lees verder op pagina 2 >

“Waar is dit beschikbaar, dan kan ik
vanavond verder” (Burgemeester
Petter, gemeente Woudrichem)

Nog niet alle zes burgemeesters binnen de
pilot in Midden- en West-Brabant hebben
op dit moment het spel kunnen spelen.
Hopelijk is Nederland na de pilot en verdere ontwikkeling van de “Burgemeestersgame” een oefenmiddel
rijker. Daar wordt hard aan gewerkt, ook door de burgemeesters.

> Vervolg van pagina 1
Het gaat in het spel niet om ‘goede’ of ‘foute’ beslissingen.
Belangrijker is te weten wat er speelt, door wie men zich kan
laten adviseren, welke informatie de burgemeester nodig heeft.
Verder geldt: ‘tussen zwart en wit liggen vele kleuren grijs’. In het
spel wordt bijvoorbeeld de keuze voorgelegd om al dan niet de
gemeente te evacueren, terwijl de noodzaak onduidelijk is. Wat
ga je doen; in het spel, en in de praktijk? Waar het met name bij
het spelen van het spel om draait is wat voor soort bestuurder
men is ten tijde van een crisis of ramp, van welke adviezen men
gebruik maakt en hoe de burgemeester in de crisis staat als
opperbevelhebber, beslisser, bestuurder, boegbeeld en burgervader. De feedbackmodule laat zien hoe het de volgende dag ‘in de
krant’ zou kunnen staan.
Samen met het Nederlands Genootschap van Burgemeesters
(NGB) wordt gewerkt aan een goede terugkoppeling die het
reflectieproces ondersteunt. Het NGB zal tips geven en zal doorverwijzen naar verhalen van burgemeesters die al zoiets hebben
meegemaakt.
Ook burgemeester Petter (gemeente Woudrichem) heeft het spel
gespeeld en is enthousiast. Hij vindt het realiteitsgehalte goed;
het geeft het soort focus-gevoel dat er in echte situaties is.
“Elke burgemeester zou dit op zijn computer moeten hebben”,
aldus burgemeester Petter.
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Voor meer informatie over het project kunt u terecht bij de project
leider Josine van de Ven van TNO (josine.vandeven@tno.nl)
en binnen de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant bij
Marielle Holtus, Centrale Afdeling Incidentbestrijding, multidisciplinair oefenen en tevens lid van de klankbordgroep Serious
Gaming (marielle.holtus@brandweermwb.nl).
Kijk ook op www.burgemeesters.nl/node/2770.

Website Brandweer MWB
De afgelopen maanden is er hard gewerkt
aan het restylen van de website van
Brandweer Midden- en West-Brabant,
www.brandweermwb.nl. De website is
gebouwd en vormgegeven volgens de
huisstijlrichtlijnen die door de NVBR zijn
opgesteld.
De Raad van Regionaal Commandanten heeft besloten
dat alle websites van de regionale korpsen een uniforme
uitstraling krijgen. Dit draagt bij aan de herkenbaarheid
van de organisatie en die van Brandweer Nederland.
Met een speciale ingang voor bedrijven en instellingen
is de brandweer ook voor deze doelgroep makkelijker te
vinden.
Via de knop Bedrijven en Instellingen is informatie te
vinden over actuele thema’s, bedrijfshulpverlening en
cursussen, calamiteitenplannen, milieuverordeningen,
veiligheidsinstallaties en evenementen.

