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Evaluatierapport multidisciplinair oefenbeleidsplan 2005-2008
De afgelopen jaren is er in de regio Hollands Midden intensief geoefend. Dit vond
plaats aan de hand van beleidsmatige kaders die waren opgenomen in een
multidisciplinair oefenbeleidsplan. Dit plan is het afgelopen najaar geëvalueerd en de
bevindingen hiervan treft u in het bijgevoegde rapport aan.
De essentie van de evaluatie van het oefenbeleidsplan is dat er een behoefte is
ontstaan aan een competentiegerichte benadering van het oefenen, waarbij meer
ingezoomd dient worden op de verschillende rollen binnen een team. Dit betekent
dat ook meer ‘op de persoon‘ geëvalueerd en feedback gegeven dient te worden.
Dit heeft geleid tot een vernieuwde wijze van evalueren wat in het najaar van 2008
bestuurlijk is vastgesteld en inmiddels gebruikt wordt.
Daarnaast geeft deze evaluatie aan dat behoefte bestaat aan een systeem voor
operationele informatievoorziening voor het optimaal functioneren van de teams.
De leerpunten uit de evaluatie van het oefenbeleidsplan 2005-2008 vinden hun
weerslag tevens in het Multidisciplinair Opleidings- Trainings- en Oefen- (OTO)
jaarplan 2009, waarin nieuwe vormen van oefenen en trainen zijn voorzien, die
aansluiten bij de evaluatie van dit beleidsplan.
In de loop van 2009 zal een nieuw meerjaren oefenbeleidsplan worden opgesteld,
waarin de bevindingen van de oefeningen en de hiermee verkregen inzichten zullen
worden vertaald in beleidsvoorstellen.
Besluit Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur heeft in zijn vergadering van 5 maart 2009 besloten:
1. In te stemmen met het voorliggende concept Evaluatierapport multidisciplinair
oefenbeleidsplan 2005-2008.
2. In te stemmen met de in het rapport opgenomen aanbevelingen:
•

Richt de beleidscyclus zo in dat de opbouw loopt van klein naar groot, van
eenvoudig naar complex en van monodisciplinair naar multidisciplinaire
oefeningen.

•

Hanteer een eenduidige evaluatiesystematiek, waarbij meer op basis van
feedback tijdens en na het oefenen wordt geïntervenieerd en de (concept)
evaluatieverslagen op korte termijn worden verstuurd.

•

Stel voor iedere crisisfunctionaris een competentieprofiel op t.b.v. het
functioneren tijdens crises. Op deze wijze kan gericht en persoonlijk advies
worden gegeven op het individueel handelen.

•

Beschrijf en overweeg de mogelijkheden van de aanschaf van een virtueel
oefensysteem.
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•

Zorg ervoor dat de systematiek van het opstellen van plannen en
procedures zoveel mogelijk aan elkaar gelijk is en voorzien is van een
operationele samenvatting.

•

Maak eenduidige afspraken over het delen van gezamenlijke informatie en
over welke kanalen dit plaatsvindt en borg dit op de juiste wijze in het OTOtraject.

•

Intensiveer de samenwerking met diverse partners op het gebied van OTO.

3. De voorzitter Veiligheidsdirectie opdracht te verlenen een nieuw multidisciplinair
meerjarenoefenbeleidsplan op te stellen, waarin de conclusies en aanbevelingen
van het evaluatierapport zijn opgenomen en in beleidsvoorstellen zijn verwerkt.
4. De voorzitter Veiligheidsdirectie opdracht te verlenen de aanbevelingen te
implementeren.
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