Ben je iemand die goed onder druk kan werken en prioriteiten kan stellen? Werk je graag samen met verschillende
partijen? En wil je graag meehelpen aan het goed beheersen van een crisis? Dan hebben we binnen GHOR Twente
een mooie nevenfunctie voor je. Misschien ben jij degene die ons team kan aanvullen als

Informatieregisseur
In de geneeskundige keten bij crisis
Bij grote incidenten in Twente wordt de crisisorganisatie gealarmeerd. Hierbij werken veel mensen samen aan het
bestrijden van het incident en het herstellen van de omstandigheden. Eén daarvan is het Hoofd Informatie
geneeskundige zorg, de HIN-gz die als informatieregisseur er voor zorgt dat iedereen op hetzelfde moment de juiste
informatie heeft. De HIN-gz is een piketfunctie. Dus je bent aan het werk als bijvoorbeeld beleidsmedewerker bij een
verzorgingshuis of ziekenhuis, maar op het moment dat je pieper gaat, wordt je HIN. Samen met 5 andere HINcollega’s vorm je een team.
Je werkzaamheden
Op het moment dat je een melding krijgt, beoordeel je de melding, stem je af met de Algemeen Commandant
geneeskundige zorg of jullie verwachten dat het ‘groter’ gaat worden. Daarna bepaal je of je een activiteit in het
systeem gaat aanmaken. Een incident komt altijd onverwacht. Daarom werk je de ene keer vanaf kantoor, de andere
keer vanaf de bedrand of je moet je sportuurtje eerder afbreken omdat je gealarmeerd wordt.
Een voorbeeld: je pager gaat omdat er bij een festival door noodweer een tent ingestort is. Er zijn meerdere
gewonden in de tent en er zijn grote groepen mensen die – al dan niet gewond – van het terrein weg willen. Tijdens
zo’n crisis vorm je een team met de Algemeen Commandant geneeskundige zorg. Je bent zijn/haar rechterhand,
denkt mee in mogelijke scenario’s en thema’s die mogelijk te verwachten zijn. Je anticipeert op ontwikkelingen en
belt bijvoorbeeld met de ziekenhuizen over een goede verdeling van de gewonden.
Je regisseert alle informatie die binnenkomt en gaat zelf actief op zoek naar informatie in bijvoorbeeld de media en
verschillende systemen. Je hebt contact met verschillende geneeskundige partners zoals ambulance, ziekenhuis en
huisartsen en de zogenaamde multi partners zoals brandweer en politie. Jij bent de belangrijke schakel tussen zorg
en veiligheid.
Wat vragen we van je?
Voor deze verantwoordelijke functie zoeken we iemand die prioriteiten kan stellen zodat de verschillende
betrokkenen de goede beslissingen kunnen nemen. Je kunt hoofdzaken van bijzaken onderscheiden en zorgt
daardoor dat de juiste informatie snel gedeeld kan worden. Je zorgt dat je op de hoogte bent van plannen,
procedures en werkwijzen, maar ook van risico’s in de regio en actuele zaken zoals de evenementen die
plaatsvinden in jouw piketweek.
We vragen ook iemand die handig en snel is met
computersystemen, waarbij je werkt volgens vaste
procedures.
Het werkgebied is Twente. Daarom is het handig als
je in dit gebied woont. Als je pieper gaat, kun je snel
aan het werk of richting het crisisteam bij de
betreffende gemeente. Omdat je een belangrijke
schakel bent tussen zorg en veiligheid is het handig
dat je werkt bij bijvoorbeeld een ziekenhuis of
verzorgingshuis. Of door ervaring weet hoe de lijnen
daar lopen. Verder heb je een HBO werk/denkniveau
en ben je in bezit van rijbewijs en auto.

Wat kun jij van ons verwachten?
Om alle informatie te zoeken en te verwerken krijg je
de benodigde apparatuur zoals een laptop en iPad.
Je krijgt een opleiding tot Hoofd Informatie
geneeskundige zorg. Daarnaast oefenen we

Kom jij ons team versterken?
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regelmatig met de andere partners. Je krijgt een piketvergoeding volgens de piketregeling van de AVT. Maar het
belangrijkste wat we je bieden is een hecht, enthousiast team. Binnen dit team is een grote betrokkenheid naar
elkaar en naar de inwoners van Twente. Eens per maand zitten ze bij elkaar ervaringen uit te wisselen. Lijkt het je
leuk om onderdeel van dit team te worden? Reageer dan.
GHOR Twente is een onderdeel van Veiligheidsregio Twente. Samen met hulpdiensten en gemeenten werken we
aan een veilig Twente. Wil je meer weten over de functie? Bekijk dan dit filmpje. Wil je meer over onze organisaties
weten, kijk dan op de website van GHOR Twente en Veiligheidsregio Twente.
Meer weten of solliciteren?
Wil je meer weten over deze functie? Bel dan met Heidi Plas, Hoofd bureau GHOR. Zij is bereikbaar op
tel. 06 53 36 87 63. Wil je solliciteren? Stuur je brief en cv mee naar info@vrtwente.nl.

