
Als de pioper gaal, o

Smartphone waakt 0v0r de paraatheid!
0m brandweermensen te alarmeren in geval van een

calamiteit wordt al sinds jaar en dag gebruik gemaakt van

alarmontvangers, algemeen bekend als 'piepers'. Bii een

incident wordt een deel oÍ het gehele korps gealarmeerd,

mede omdat niet duidelijk is hoeveel mensen exact zullen

opkomen voor de uitruk, Maar de techniek dient de mens

en sinds enige tijd zijn er piepers waarmee ie een bericht

terug kunt sturen. Zo kun je bij een alarm je opkomst

bevestigen oÍ zelfs vooraÍ aan een roosterprogramma

doorgeven wanneer je wel en niet beschikbaar bent.

Een mooi staaltje innovatie om de paraatheid van de

uitrukdienst te waarborgen.

Voor hoofden repressie is het van belang voorafinzage

in de paraatheid te hebben en niet pas wanneer het

alarm is afgegaan. Jack Kusters - geen onbekende bin-

nen de Nederlandse brandweer - zat aIs hoofd repressie

brj een groot brandweerkorps met hetzelfde probleem.

Hij ging 'de boer op'voor een oplossing en zocht con-

tact met de SIW Stichting Innovaties Voor Veiligheid.

Hier legde hij zijn vraag voor: hij wilde een systeem dat

hem continu inzicht geeft in de beschikbaarheid van zijn
mensen. Er was al een proef gedaan met roosters online,
maar de gebruikers gaven aan dat het plots wijzigen van

iemands beschikbaarheid veel extra werk opleverde. Ma
SIVV kwam hij na enige omzwervingen in contact met

Ask Communication Systems, een bedrijf in software-

ontwikkeling. ASK ontwikkelt intelligente software op

het kruispunt van informatiemanagement en communi-
catie.

Jack Kusters: "Een regionale werkgroep heeft het

vraagstuk verder opgepakt en in samenwerking met Ask
werd een systeem ontwikkeld voor de specifieke eisen

en wensen van de brandweer. De basis van het systeem

is een reeds door ASK ontwotpen systeem voor de

KNRM. Want ook de KNRM werkt met vnjwillig per-

soneel en heeft, net als de brandweer, de behoefte om

razendsnel te weten of haar vriiwiilieers beschikbaar

zrjn."

De oplossing: smartphone
De kern van het systeem wordt gevormd door de smarl-

phone. In feite wordt gebruik gemaakt van innovaties

die er al zijn. maar die op een nieuwe manier worden

toegepast. Zo wordt onder meer gebruik gemaakt van

de in smartphones aanwezige sensoren. Die registreren

op tien meter nauwkeurig waar iemand is. Door de lo-

catiegegevens te benutten weet men dus 'online' of de

betroldcen collega beschikbaar is voor het uitvoeren van
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Door Peter Snellen

StandBy
een taak. 'Geo-fencing'heet dat. Het
systeem,'Standby' geheten, wijzigt
automatisch de beschikbaarheid op

basis van de geografische locatie

van de vrijwilligers. De smarlphone

communiceeft direct en continu met

het systeem, waardoor er voortdu-
rend inzicht is in de paraatheid van

de hulpverleners.

Jack Kusters vervolgt: "Het systeem

is te programmeren, zodat je vooraf
kan bepalen hoeveel functionarissen
je beschikbaar wilt hebben en wan-
neer de ondergrens is bereikt en er

een signaal gaaÍnaar zowel collega's

als de leiding ran de organisatie.

Mochten er onr erhoopt te r.r einig
mensen beschikbaar zljn, dan gaat

het systeem zelfstandig op zoek naar

andere beschikbare mensen en ver-

volgens krijgen deze een waarschu-

wing op hun telefoon. Het personeel

kan op basis van een rooster worden
ingepland. Maar wanneer er door

onvoorziene omstandigheden een

wrjziging optreedt, kunnen mensen

zelf online met één druk op de knop

hun beschikbaarheid wijzigen. Het
systeem gaat dan zelfstandig actief
op zoek naar een vervanger. Het
systeem kan werken met alle soorlen

standaard agenda's, zoals'Outlook'
of 'Google agenda', wat het ge-

bruiksgemak bevorderl.
Het systeem werkt op basrs van een

app die bovengenoemde elementen

in zich heeft, maar die ook naar be-

hoefte kan worden uitgebreid. Zo
kunnen bijvoorbeeid behalve het

repressief brandweerpersoneel ook
OVD's en andere piketfunctionaris-
sen worden gewaarschuwd en hun

beschikbaarheid inzichtelijk maken.

De functie van de 'Communicator',

die in veel regio's wordt gebruikt,
zit dus verwerkt in dit systeem.

Anders dan bij 'Communicator'is
direct inzichtelijk of er voldoende

mensen beschikbaar zijn en binnen

welke tijd.

Samenstellen uitrukploeg
Iedere brandweervrijwilliger wil
graag mee uitrukken. Uitrukervaring
is noodzakelijk om de brandweer-

vaardigheden op peil te houden.
'Standby'weet, op basis van de ont-
vangen beschikbaarheidssignalen,

wie er onderweg is en stelt desge-

wenst een uitrukploeg samen op het

moment van een alarm. Hierdoor
weten mensen zich verzekerd van

een plaatsje in het uitrukvoenuig.
Het systeem onthoudt de samenstel-

lingen van de ploegen en bij een vol-
gende uitruk wordt door het systeem

een andere ploeg samengesteld. Op

deze manier wordt de praktrjker-
varing binnen het korps evenredig

verdeeld over alle korpsleden en zijn
het niet altrjd dezelfde mensen die

op de auto zitten.

Kostenplaatje
Hoewel de apparatuur natuurlijk
geld kost, is het van belang te kijken
naar de baten die het de brandweer

oplevert. Zoals zekerheid van een

volledige bezetting, eenvoudige

uitvoering van opschalingsprocedu-

res en het gelijktijdig informeren of
alarmeren r an functionarissen van

andere diensten. Bovendien kan het

systeem via een app ook gebruikt
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